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t'an miindencatından me~livet ka bu) edilmez.. Ciim1ıuri11etm ve Ciimhuriyet esnlerinh1 bekcisi sobahlaTı çıkaT si11aai gazetedw. YENİ ASm Matbaasında basılm1stır .• 

Neticesiz 
Kalan 
Tehditler ___ * __ _ 

ŞtiVKET BİLGİN 

Fransa hub.iııin düny8)'1 şaşırtan bil' 
1ıkmıa neticelea4iii ıünlerin ikinci yıl
q..ümü yaklaşmış bulunuyor. 
Batıda, artık demokr&.9 dünyasının 

dvendiği bir Fransız ordusu, bir Maji
.., yoktur. Fransa, bütün gnruru ve 
ll:aınetiyle birden ~ökmüş, müstevlinin 
lılınaffer iradesine boyun eğmiştir. Bis
ltaya körfezinden şimalde Boz denizine 
it.dar uzanan A vntı>a kıyılarmın biri
tik hakimi AJmanyadJr. Bu binlerce ki
lo.netrelik sahil, Almanlara göre, ge~il
~ ıistihkimlar zinciriyle örülmüştür. 
Buna rap.en Nazilerin Batıdaki du
t1nndan endişede oldoklannı gösteren 
~lirtiler çoğalmaktadır. Fransa, gerçi 
harp dışı edilmiştir. Fakat dünyanın 
llrıukadderatmı tayin edecek olan ana 
\nvvetler ara:ı;ında ve birinci safta yer 
•hnaktan hala çıknınnu tır. Almanlar, 
ııı.nll2.7.am gayretlerini Doğu cephesinde 
CopladıkJan sırada, göılerini ne Fransa
dan ne de Akdeoizden ayaamıyorlar. 

Duradn neler hazıdanıyor? 
İste Almanlan temşlandıran dava .. Zi

ta bu hazırlıkta teşebbüs kendi eUerin
~ de~ildir. Ve ilk defa olarak. hic bek
leınedikleri yerde, bir darbe ile kal'§J
lasmak ihtimali mevcut oldu~nu hisse
.tiyorlPr. Btı ihtimal, istila alhnda olan 
rtlilletlerin bileklerine ı:eeirilen esaret 
tindrlerini kırmak, parçnlamnk netice
'İni verebilir. ViDıelm tra.-ıenin şimdiye 
~adar yaptıiı tetriibeler Vişiye bakim 
•hnanın tehlikelr.:rl önlemcğe kifayet et
"1İyetrtlni mcvdann koymuştur. 

* Alman - Framız işbirliği, Bcrlindc 
linıit edilen neticeleri vermekten daima 
~ Jmlınıştır. Madagaskar ve AntiUer 
llıeselesinin Vişide beklenen tepkiyi 
)'apmamış olması. rnare...al .Petenin Ang
l., Saksonlarla nçıktnn açığa muhasamat 
'tıaline gelmekten sakınmnsı resmi ve ya
tı resmi Alman malıfillerinde güçlükle 
tizlcnen bir hayal sukutuna sebebiyet 
~e~iştir. Halbuki Almanya, bu hadise
leri geniş ölçüde istismar ederek Fran
tsayı kat'i olarak ti~Jü paktın hizmetknn 
llnevkiinc koymayı tnsarlamıştı. Bunun 
~İn-lir ki Alman propngnndnsmın emri 
tltında intişar eden Paris gazeteleri Vi
'1den mihvere sadakatinin delilini teşkil 
tdC<:ek tanda hareket etmesini istiyor
lal'. Şimdiye kadar bu istekler akissi.z 

(Sonu Sahife 2, Siltun 6 da) 

316-338 
doğumlula 
ra biremir 

-·-Bu doğumlular nüfus 
cüzdanlarını 11e as· 
lıerlilı 11esilıalarını 
lleraberlerinde 
taşı-vacalılar-

tzMiR YABANCI ASKERLİK 
ŞUBESiNDEN: 

1 - 316 - 338 dahil doğumlu bütiln 
milkeHener nüfus cüzdanlarını ve 
askerlik vesikalannı, sıhhJ durumla
l'lnı gösteren askeri sıhhi raporlan
nı üzerler:ndP. taşıyacaklardır. 
2 - ·~Ufu:;larını her ne sebebe 
ınebni" zayi edenlerin nüfus müdür
lüğüne müracaat ederek iki ay zar
fında temin etmeleri ve askerlik şu-
belerine mi\rı:ıcaatlan 15.7.ımdır. 

Kahraman ordumuza saygı ve selam incir mahsulü bu 
yıl iyi olacak ..• M. Müdafaa vekili diyor ki: 

Ordumuz · eabınd laea· ııeksizlik tehlikesinin •• •• onu ne 
;rl VBZifey her o-ft.-.lfiô-ft geçamiştir. Hunun teminifçin 
~ ~ Y ~ büti;n tedbirler alınmıştır 

yene eky magah zırdır ı· ·-·-·-- - 1 ''A *d 
Sovyetlt're göre y ID,, 

Mecliste m_~zakereler "_H_a_r_k_o_f-,,-t ..... a inc_i~_leri 

Daima en büyük vazife Türk 
bütünlüğünün müdafaasıdır 

~~-------------

8 AŞ VE Ki L MOHIM BEYAN\TTA BULUNDU 
Ankara, 27 (A.A) - Meclisin bugün

kü toplantısında Milli müdafaa vekaleti 
bütçesin.in müzakeresi münasebetiyle 
söz alan Dr. Muhtar Berker Türk vata
r.ını, Türk istiklfil ve şerefini korumalı: 
üzere hudutlarda bekliyen ve bugünkü 
huzur ve sük.Uııun ve sulh içinde yaşa-

Ekmek, v yag, 

mamızın teminatı ölan kahraman ordu
muzu muhabbetle selAmlıyarak demiştir 
ki: 

• - Ordumuz ki bütün bir tarih onun 
~anlı destanlariyle, kahramanlık menki
beleriyle doludur, Türk milleti var ol· 

( Sonu Sahife 4, Sütun 1 de ) 

peynir işleri 
------~------------.....---------------------

Yarın ekmekler 
lylleşeeek •• .-

~--------------...-.------------~-
Bazı yef'lerde elımeğe patates unu lıarııtırılma· 
sı düşünülüyor • Yeni pirinç istenildi.- • Beyaz 
peynir fiyatı • adeyağı ve zeytinyağı vaziyeti.. 
İzmirde ekmek çeşnisini iyileştirmek 

iein yapılan tetkikler neticelenm:ş ve 
bu hususta dün nihai bir toplantı daha 
yapılmıştlr. Vali B. Fuad Tuksal İzmir 
halkının bundan sonra daha iyi kalitede 
ekmek tedarik edebileceğini beyan et
miş ve alınan tedbirlerle bunun tern'.n 
edilmiş olduğunu söylemiştir. 

Dün de İzmir fırınlarında çıkarıkn 
ekmeklerde buğday unu yoktu. Bu ek
mekler tamamen arpa unundan yapıl
mıştı. Bugün de ayni suretle arpa ek
meği yiyeceğiz. ~'akat yarın ~ıkarılacak 

(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

ÇIN · JAPON HARBi 
---*---

Boğuşn.· a 
gittikçe 

kanlılaşıyoı-
-*_ 

.Japonıar büyülı yeni ta· 
arruzlara hazırlanıyor· 
lar. Çin müffefilılerden 

~cele tayyare ve 
t11ısıt istiyor •• 

Tokyo, 27 (A.A) - Japonlar Kirnva
nın iki kilometre ş:ma]inde Çin müda
faa hattını yarmış ve şehrin dış mahal
lelerine girmişlerdir. Kaçan düşman 
kuvvetleri tamamen hezimete uğratıl-

Japonya ve zafer 
---*---

Yolun daha 
başındayız 

diyorlar __ ...., __ 
.Japon başveııııı hem 
düşmanlarını mağltip 

ettilılerını., hem de zafer 
yolunun başlangıcında 
oldulılarını söyliyor .. 
Tokyo, 27 (A.A) - Başvekil General 

Tojo bugün Parlrunentoda bir nutuk 
söyleyerek ezcümle demiştir ki: 

- Uzak doğuda altı ay içinde düşma
nın kara, deniz ve hava kuvvetlerini 
mağlup ettik. Büyük Asya sahasının 
ehemmiyetli bölgelerini işgal ettik.. Pa
sifik ve Hint Okyanusunda İngiliz ve 
Amerikan deniz teşekkülleri yok edil
miştir. Dünyada misli görülmemiş olan 
bu sürekli zaferlerle beraber bütün bu 
bölgelerde geniş ölçüde bir imar işi ya
pılıyor. 

(Sonu sayfa 3, Sütün 1 de) 

Fuar bu yıl i 
açıln ıyor ..... 
Bıqvefıil, fuarın önü· 
m'dilzdelıi sene açıla· 
cağını ürnit ettiğini 

söyledi .. 
Ankara, 27 (A.A) - Meclisin bu 

günkü i~timaında BuJ"sa mebusu Dr. 
Sadi Konuk bu seneki İzmir fuanna 
ait tahsisata temas ederek bugünkü 
fevkalade şartlar içinde fuann açıhp 
açı1mıyacağını sormu'j, başvekil Dr. 
Relik Saydam şu cevabı vermiştir: 

• - Arkadaşlar, değerli arkadaşı
mın arzettiği gibi bugi.inkii şartlar 
dahilinde İzmir cntema yona} mn
nnı b~· sene asmamağa karar '1er
dik. Önümüzdeki sene açacaı;mızı 

Bisikletli Alman askeTleri 

ALMANLARA GORE 
---*·---

Rusların 
mukaveme
ti gevşiyor 

---*---
II ark otun cenubun· 
da çt>-vri len ler hlz a 

imha ediliyor 
-+-

Berlin, 27 (A.A) - Abnan resmt teb-
liği: Harkof cephe:sinde Harkofun cenu
bunda çevrilen düşmanın imhası hızla 
gidiyor. Şimdiye kadar şiddetle mücade
le eden düşman, yeni ve beyhude yamın 
teşebbüslennden sonra mukavemeti bı
rakmıştır. Dar ve küçük dairecikl<:r 
içinde çevrilen ve biçilen düşman teşek
külleori arasında karJŞtklık hüküm sür
mektetllr . 

7'l nci Sovyet kolordusu Başkumanda
(Sonu Sahife 2, Sütün 1 de) 

harp ele- lleksiz kal-

d 
·mıyacak ••• 

vame iyor -*-
Müsıa11s11in ıeıaşa dUf· ---*----

"Jzyum,, da vaziyete 
artık Almanlar 
hakim değil. .• 

ınesine sebep yolı-
Bu sene incir buğnlannın soi;,'Uklardan 

zarar görmesi üzerine bir taraftan zira
at vekaJeti, d:ğer taraftan İzmir incir 
üzüm tarını satış kooperatüleri hareke
te geçerek buğasız kalan i1ek ağacı böl
ge1erine zamanında buğa sevketmişlcr

Boğıışma gece • gündüz <lir. Buna rağmen bahar soğuklarında 
insaf sız fJil' irfılta harlıi ve bu~~ı kış soğuklan ~ünde~ .. g~ 

• • • eren bölgelerde turfanda ılek dokumu 
felılinde SÜl'Üp gidiyor- yüksek derecelere varmıştır. Bu döküm 
M~ova, 27 (A.A) - Bu sabahld bütün Aydın incir bölgelerinde teld.ş ve 

Sovyet tebliği : Dün gece Harkofuıi do- heyecan uyandırdığından vaziyet derhal 
ğusunda kıtalarımız işgal ettikleri mev- tetkik altına alınmıştır. 
zileri tahkim etmişlerdir. İzyum - Ba- BULANIK SUDA BALIK 
renkova cephesinin doğusunda düşıcan AVLAMAK İSTİYENLER 
Zll'hlı ve piyade kuvvetleriyle Ş:ddet1i Bu olaydan istifade teminin'. düşünen 
.savaşlarda bulunduk. (Sonu Sahife%.. Sütün 1 de) 

(Sonu gYfa 3, Sütün 1 de) 

SOV11et toplan ate§ açı11or 
--------~--------~--

Harp vaziyetlerine asker ~özile bakış 

Rusyadaki hareketler he
nüz vazih olmaktan uzak 

D'7"~~.r~J"J.r.r..Q. 

~.rJ"J"..r...rJ"....cr~..r..r.r..r~J"J"J"..oocr'~ 

SON DAKİKA 
••••••••••• 

· "Harkof,, ta Sovyet 
ilerleyişi durmadı, 

ağırlaştı 

-*ul!arkol» harpleri, şid· 
det noktasından büWn 

harpleri geçti.. 
-*-Moskova, 27 (A.A) - Harkof muha-

rcl>esi Alman - Rus harbinin başlangı
cından bu ane kadar olan bütün savaş
ları şidde-tte geçm~ir. Rus irerleyişi ar
tan Alman muktıvemeti karşısında dur
muş d-eğiJ, ağır1a§mıştır. Rus kıtaları 
İzyum - Barenkova cephesinde arazi ka
zanmağa devam ediyorlar. Hava hhre.. 
kc1.1erinde 4ıe§ebbüs RUB uçaklannın 
elindedir. 

Ll3YADA MiHVER 
Radyo gazetesine göre Rus tebliğinde 

sadece İzyum bölgesinde şiddetli muha
rebelerin devam ettiği bil&rilıniş olma
sı, oradaki dunımun Ruslar için pek te 
vazih olmadığını göstermektedir. 

TAARRUZA GECTI 
Şimdi Almanların bütün kuvvetlert,

le Doneç nehrini aşmağa karar verdik• 
leri anlaşılıyor. Almanlar bu yolu geçe
bilirlerse, Sovyet cephesinde geniş ge-

(Sonu Sahife 2, Sü!ün ! de) 

Amerikoda staj görmekte olan Çin tayya,.ecileri bir toplantıda Orta şark 1ngiliz Mdusuııdaki ATap süvarilet" 



SAHiFE 2 

LICtR MAHSULO BU YIL 
ıYI OLACAK 
(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

ve -.Ianık suda balık avlamayı itiyat 
edinen bazı insanların durumu tehlikeli 
göstermek ve bundan istifade ederek 
yü~k kazanç ile ilek komisyonculuğu 
yapmak hevesinde oldukları da anlaşıl
mı~. 

İzmir İncir Üzüm tarım satış koope
ratifleri birliği salahiyetli mütehassısla
nn mütalaalarını göz önünde tutarak 
i.lekleri zarar görmiyen bolgelerden ilek
sizlik tehlikesi bulunan incir bölgeleri
ne i'k?k sevketmek için gereken tedbir
leri almış bulunuyor. Şimdiden bir çok 
ilek ağaçlarının mahsulü satın alınmış 
ve bunların sevki için kamyonlar tahs'.s 
edilmiştir. Şu duruma göre Aydın incir
lerinin 316 ve 326 senelerinde olduğu 
gibi, ileksiz kalması bahis mevzuu de
ğitd=r. İncir müstahsilinin telaşa düşme
sine lüzum yoktur. 316 - 326 senelerinde 
yine ~iddetli soğuklar yüzünden meyda
na ~len böyle bir hadise karşısında o 
vakitki kötü idarenin gösterdiği alaka
sızbk yüzünden incir müstabsil:nin gör· 
düru zararlar eski incirciler ta:afından 
unutulmamıştır. Fakat bugünün rejimi 
her yerde olduğu gibi, bu dw: um karşı
sında da tehlikevi kavramış Ye harekete 
geçmis bulunmaktaflır. 

---"""""-.. """""""-~~ 
EKMEK YAG PEYNI~ iSLERi 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

HARP VAZiYETiNE ASKEtl 
GOZtLE BAKIŞ 

( Baştarafı 1 inci Sabif ede) 

dikler açmış olacaklardır ki bunun da 
Sovyetler için daha vahim vaziyetler 
doğurması ihtimali vardır. Çünkü bu 
hareket büyük Alınan birliklerinin da
ha serbest ve daha dinamik hareketle
rine imkan verecektir 

Harkoftan başka cephelerde Almanla
rın yaptıkları bazı taarruzi hareketler 
ancak cephe düzE:ltmeğe matuf hareket
lerdir. 

LİBYADA MİHVER TAARRUZU 
Son dakik.ada Londra radyosu şu ha

beri vermiştir: 
Libyada dört aydan beri devam eden 

sükunet, Alınanlar tarafından yapılan 
geni~ bir taarruz hareketiyle sona ermiş
tir. Almanların büyük kuvvetlerle ta· 
arruza geçtikleri anlaşılıyor. Son haber·· 
lerde mühim tank kuvvetlerin:n Tobru
ğun 60 kilometre batısından faaliyetır 
gectikleri bildiriliyor. İngiliz tank kuv
vetleri de Almar.larla temas halindedir. 
İngili:r.1er:n lazım gelen hazırlıkları yap
mış olduklarına şüphe yoktur.. Alman 
pike tayyarelerinin şimdiden ağır zayi
at verdikleri ve İngiliz hava kuvvetle
rinin esaslı faaliyetler yaptığı da bildi
r:liyor. 

Londra radyosunun verdiği haber bu
dur. Sıcağın sıfırdan yukarı 50 derece
de olduğu bir muhitte, hareketler ne 
kadar kuvvetli olursa olsun büyük inki
şaflar gösteremezler. 

e«.meklerin kalitesi daha iyi, rengi daha 
beyaz olacağı tem:n edilmektedir. Dün JAPON İDDİALARI 
İzmire 7688 çuval buğday unu ile 295 Japonlann son yaptıkları bir hülasa-
ton buğday getirilmiştir. ya göre Amerikalılar 17 ağır muharebe 
Yakın günlerde İzmirde ekmeğe buğ- gemilerinden 11 ini kaybetmişlerdir. 

~ay unundan başka mısır unu da kanş· Buna göre Amerikalılar geriye kalan 
tınlması muvafık görülmektedir.. Bu be.ş harp gem!sini Atlas, Atlantik ve 
maksatla belediye bir fırında muhtelü Akdenize dağıtmak zorunda kalmışlar
ekrnek nümuneleri hazırlatmış ve bun- dır. 
Jar dünkü toplantıda tetkik edilmiştir. Eğer hakikat böyle ise, Japonların ay-

1zmfr:n bazı kazalannda ve mesela Ti- ni zamanda hem Hint denizinde ve 
re Ye Bayındırda ekmeğe patates unu Avustralyada harekete geçmelerine im
karı~ırıiması düşünülmektedir. idin var demektir. AmPrikan1n bu ma
Şeker hastalığı olanlar için Kemeral· dun durumundan japonJar 1942 sene-

tındaki bir fırında çavdar ekmeği çıka- sinde Lc;tifade edemezlerse 1943 te hiç 
nlmasına devam edilmektedir. bir kazanç temin edem~yeceklerdir. 

Çünkü Amerika bu yıl ic.inde Japonlara PİRİNÇ TEVZİATI 
Bize verilen tnalfunata göre İzmir vi- yine çok üstün kuvvetlerle hücum ede-

layeti emrine tahsis edilen 40 ton p:rin- cek duruma girecektir. 
cin dağıtılması ikmal edilmek üzeredir. • -
Vilayet iaşe müdlirlüğU, vilayetimiz hal- CiN · JAPON HARBi 
kının pirinç ihtiyaCJm göz önünde tuta- (8aştarah ı inci Sahifede) 
rak -rl~yet emrine 500 ton pirinç tahsi-
sini Ticaret vek~letinden istemiştir. Bu Çinliler ricat ederken ~lıca yollar 
pirincler iki partide verilecektir. ve köprüleri tahrip etmektedirler. 
PEYNİR MESELESİ BİRMANYADA 
Ticaret vekaleti, İzmir vHayeti etnri- Birmanyada Çidvin vaclisinde Homa-

ne 1000 teneke beyaz peynir tahsis et- riyi işgal ettik. Başka bir teşkilimiz boz
mistir. Bu peyn!.rler halen mezbaha fri- gun halindeki düşmanı saran çenberi 
gosundadır ve ticaret ofisi emrindedir .. kapamaktadır. 
Bu parti peynirler evvelce tesbit ed:ldi- JAPON PLAN VE HAZIRLIKLARI 
ği Jribi 80 kuruştan satılacaktır. Çunking, 27 (A.A) _Çin askeri sö-z-

YA(; SATIŞLARI cüsü Japonyanm Çine karşı kat'l taar-
İzmirde h1lA ~deyağ mevcut değildir . .rttz plinlarını bugün bildirmiş ve demiş

Fiyatlara yapılan zamma rağmen İzm.i- tir lci· 
re sadeyal getirilmeyişi aW.talı daireyi - Kunvanın dış mahallelerinde muba
ha mevzu ile tekrar meşgul etmiştir. İs- rebe bütün .şiddetiyle devam ederken 
tanbulda olduğu gibi İzınirde de halka Japonlar Fonnuza adasında harp ve 
Turvağ satılması düşünülmektedir. nakliye gemileriyle tayyare gemilerini 

YENi ASIR 
_=ıc::= :::::s 

ŞEHİR HABERLERi Neticesiz 
Kalan 
Tehditler Memleket has

t anesinde kon
ser verildi 
---*---

Hastalar Müzeyyen Se· 
narı uSağoln diye 

alfıışladılar-
iki haftadan beri şehrimizde bulunan 

tanınmış büyük sanatkar Müzeyyen Se
nar ve arkadaşlar. İstanbulda olduğu gi
bi, şehrimizde d~ sağlık müesseselerin
de ıstırap içinde yatan hastaları düşün
mek şefkat ve asaletini göstermişlerdir. 
Müzeyyen Senar, refakat.inde kemanı B. 
Necati ve kanunt B. Ahmet olduğu hal
de dün saat 4 te memleket hastanesine 
giderek gilzel bir konser vermiştir. Has
talar, kendilerini düşünen bu temiz 
kalpli Türk kızım hayranlıkla dinlemiş
ler, onun kudretli sesinden tasalı ruhla
rına yayılan neşeyi, hayat ümidini bul
muşlardır. Konser devam ettiği müd· 
detçe hastalar sanatkarı cSağoh diye al
kışlamışlar, onun ruhundaki büyüklüğe 
derin teşekküı-lerini çok içten tezahürat
la ifade etmişlerdir. Memleket hastane
sinin hastalarını ve doktorlarını müte
hassis eden bu hareketi bir kerre daha 
takdir eder, hararetle allaşlanz. 

--- o- --
ADLfYE VEKİLİ 
İZMİRE GELECEK 
Haber aldığımıza göre adliye vekili 

B. Hasan Menemencioğlu haziran ayı 
ortalarında yurt içinde yapacağı bir tet
kik seyahat! esnasında İzmire gelecek 
ve adliye işlerini tetkik edecektir. 

--- o- --
YEHİPULLARDA 
İZMİR RESİMLERİ 
Posta ve telgraf umum müdürlüğü ta· 

rafından yakında p'.yasaya çıkarılacak 
olan •Türkiye serisi• pullarına İzmirin 
muhtelif mnnzaraları konulacağı haber 
alının ıştır. 

---o"'··~·-· --
Cöpçiilerin uğramadığı 
bir sofıafı •• 
Bir kariimiz yazıyor: 
Arastada •İnkılap• sokağında bir kaç 

gündür süprüntüier kaldınlmıyor. Be
lediye tanzifat b~ memurluğunun dik· 
katini çekmenizi rica ederiz. ·----

MAHKEMELERDE 

Kızını öldüren baba 30 
seneye mahkllm oldu 

(Baştarafı 1 inci Sahifede) 

kalmıştır. Vişi, amiral Darlanı.n b~;. 
kil muavini olduğu günlerden daha dıı 
tcrcddittir. Diğec taraftan işgal a11?1 İJI• 
olan ve olmıyan Fransa kaynaşma. JÇ ri 
dedir. Bitaraf müsahitlerin verdik1eh . a· 
haberlere göre, suikastlar, baltal~dıaJ1l" 

18 yaıında Polu öldüren J6 yaşında Hüseyin d e rekctleri birbirini takip ediyor. N~ ı ted· 
· ~ • d .__ ların çokluğu, ne de alınan tenkil ufıtı· 

mahfıiim • Jfıi in ahfıumıyet a nu.. birleri Fransız milletinin hakiki r tıı· 
Tepecikte Aziziye mahallesinde 1147 yeti~n babası kızını eline alarak bıçak- nu a~ığa vum1asma engel olmauıak 

nci sokakta 43 sayılı evde oturan Ethem lamış ve kalp nahiyesine indirdiği dar- dır. la ak 
Çakırın, öz kızı 17 yaşında Münevveri befor kızının hayatına son venni§tir. Şimdi bir tehdit makamında o . r ı 
14 yerinden bıçaklamak suretiyle öldür- Hadise böyle tavazzuh edinca ağır ceza ltalyanın Nis • Korsika ve Tunusu ışgıı 
düğünü yazml§tık. Suçlu baba meşhut heyeti suçlu babayı ceza kanununun edeceğinden bahsediliyor. bil' 
suçlar kanununa tevfikan ağır ceza mah- 450 nci maddesinin birinci bendi gere- Korsika Sardonya adasının yanı ·ıı 
kemesine verilmiş ve duruşması biterek ğince idama mahkQm etmiş ise de Mü- şmdadı.r. Bunifacio boğazının iki ~r. 
hakkındaki hüküm verilmiştir. nevverin gayri meşru bir hayat sürmesi- arasındaki mesafe beş mil bile yoıı.••1 

Mahkemede dinlenen şahitlerin ifade- ni takdiri esbabı muhaffefe olarak kabul İtalyan donanması Akdenizin bu ~ı-
lerine nazaran Ethem Çakır öteden beri etmiş ve Ethem Çakırın ölüm cezasına d d bAkim lsa dı italyall -

b ail b b bedel 30 S""ne mu"ddetle agıv r b.a""'e ko- sın a uruma 8 0 Y ' _1, muhitinde iyi ve müteassıp ir · e a a. "' r- kt be · 00 t b' tes bb.. .......,;!lflleı> 
1 k Kız M .. · nulmasına k-. .. ar vermı"ştı'r. Hadise esna- <;o an rı Ye ır .e use 6~-·1. -. 

sı o ara tanınmıştır. ı unevverın ...,. fırsatını kacırmazlardı. Tunusa ge "'t;"' 
namuslu hir hayat geççirmes.i için de sında Ethem Çakırın yanında bulunan Libyada Mihver ordusu o kadar k .... 
stkı mürakabesini hiç eksik etmemiştir. diğer maznun Sabri hakkında beraet ka- 1 ,..--

Bir müddet evvel Sabri adında bir rarı verilmiştir. ~etli bir baskı altındadır ki, şima dıt" 
l 1 v tali lm BtR KATtL DAHA sız Afrikasını baştan başa ayaklan genç Münevver e ev enmege p o uş, kl~ 

Ethem Ç::\kır bu izdivaca muvafakat et- MAHK'OM OLDU cak bir harekete cesaret etmesi be d' 
M anl ıl Alsancakta bır. ıç· ki aAleıni sonunda mez. Faqist basında sık sık tekrar e ı-

miştir. lş ünevvere at ınca genç da' 
kız sid~tle muhalefet etmiş ve evlen- Pol adında 18 yaşında bir genci bıçakla len tehdidin g~rçekleşmes.ine mey JıÜ' 
mek; ruşanlanmak istemediğini söyle- yaralayıp öldürmekten suçlu 16 yaşın- 11enniyen şey, Ifalyanın mütareke . 
miştir. da terzi Hüseynin ağır cerLada muhake- kümlerine sadakati veya F~ya ce::; 

Hakikatte ise Münevver «A» adında mesi yapılarak bir günde intaç edilmiş- le yapmak arzusu değildir. Italya, ·kdt 
bir gençle babasından gizli olarak yakın tir. Suçlu ceza kanununun 448, 59 ve ıııeyden evvel kendi zinfmı müdri · 
münasebetler tesis eylemiştir. Hatta 62 nci maddelerine tevfikan 6 sene ağır Oran ve Ttdonda bulunan Fransu: haıf 
bundan 15 gün evvel de Münevver hapse mahkCım edilmiştir. gemileriyle boy ölçüşecek kudrette oı~ 
«A, nın evine kaçmış ve sevdiği gençle GANİ KURT DA MAHKOM madrğmı biliyor. 
gayri meşru bir hayat sürmeğe başla- Kemalpaşa kazasında Memiş Akhuy Kanaatiınizce Almanyanm Vjşi ~ 
mıştır. adında bir adını teammüden öldürmeğe rinde tatbik edebileceği en tesirli_~ 
Kııının bu halinden habenlar olan teşebbüsten suçlu Gani Kurdun ağır ce- vasıtası kontrolü dı._.cmda kalan .I'~, 

bab ... derin teessür içinde k~l-·~, kızına zada devam eden muhakemesi netice- 1 1....<-.- L--t o1' .. cu.u~ toprak anıu. işgal etmeııucu i~ 
habE-r göndererek eve dönmesini istemiş, lenmiş ve 6 sene ağır hapse konulmasına bilir. Fakat, bugünkü şartlar içinde, btJ 
fak;ıt genç kız sevdiği gençten aynlamı- karar verilmiştir. i'?gal Almanyaya menfaat yerine ~{' 
yacağı cevabını göndermiştir. BİR GASP DAV ASI mesuliyetler tahmil edecektir. Fav• 

Bu cevap Ethemin asabı üzerinde te- NErlCELENDt olarak Fransız milletinin ikiliğiv·ne nihS' 
sir yapmış olmalı ki kendi evinden teda- Cümhuriyet koruluğunda .İzmir talebe 
rik ettiği bıçağı cebine yerleştirerek kı- yurdu büfecilerinden Hul'Şit namında yet verecektir. Bu takdirde general J)e" 
zın bulunduğu eve gi~ kapıyı kırıp bir adamın önüne geçerek parasını gasp gol Fransanm tek nıümessili olarak tr 
içel'iye girmiş, babasını karşısında gören etmekten suçlu kunduracı Mehmet Ali nınacak, o sdatla mücadelesine uı~· 
kız pencereden atlıyarak sokağa fırla- Ozanın 7 sene müddetle ağır hapsine kün olan bütün ~nişliği verebilec:eJdi1• 
m~, harap bir sığınağın içine düşmüş, karar verilmiştir. Yalnız bu bile Almanyanın Visiye ~r· 

Bir vapur etrafındaki 
muhtelif davalar·~ . 

Göztepeliler geldiler ' Panama bandıralı ol=shper vapuru 
Türkiye ikincisi Göztepe futbol tala- süvarisi ile ikinci ve üçüncü kaptanla

mı geçen pazartesi günü aksamı Anka· nrun muhakemelerine devam e&lmek
radan lstanbiıla gitmiş, orada bir gün tedir. Bu davanın iki ayn safhası var
kaldıktan sonra dün akşamki Bandırma dır: 

nırnamış ve Çanakkaleden dışarıya çı

karak Ayvalık yolu ile İzmire gelmiştir. 

şı uzlaşma ruhundan kolay kolay •r:!~ 
mıyan bir vaziyet takmması için IPI!' 
bir sebeptir. Aksi halde olaylann ge~ 
şimi Almanların tahminlerini aşan bit 
mahiyet alabilir. Mareşal Petene sad•· 
kat yemini vermiş olan bir çok Fra~~ 
subayları vicdanlannı ezen yeminin yu· 
künden kurtularak serbestilerini ~
nabilir1er. Doğuda harbin ne şekilde iıt' 
kişaf edeceği bilin.meUen AlmanyaJUll 
batıdaki mesuliyetlerini bu derece ~~ 
ranlık bir safhaya sokmak iStiyeceğiP
biz zannetmiyoruz. Bu sebeple Almall• 
ya Vişi ile milıakerelerinde yeni baıl 
avantajlar koparmakla iktifa edecektir" 
Fakat şurası muhakkaktir ki bu avatl' 
tajlan kupkuru kalmağa mabkfun ede• 
şey Alinanyanın ve Vışini.n elinde ofJııJ· 
yan sebeplerdir. 

treniyle şehrimize gelmiştir. A) Türk bayrağı çekmek .. 
--""""""'o""""""'-- B) Vapuru İstanbul limanından alıp 

ZABITADA habersizce İzmire kaçırmak.. 

Ogüst Detenbergin vekili İstanbul 
avukatlarından B. Medhi Sait ve İzmir 
barosu avukatlarından B. Rauf Onursal 
ikinci sulh hukuk hAkimliğine müraca
at ederek ve icabında tazminat olarak 
kullanılmak kaydiyle 10 bin lira kefalet 
göstererek vapura haciz koydurmağa re. 
şebbüs etmişlerdir. Diiler taraftan bazı tacirler iaşe mü- toplıyorlar 

dürlü~e müracaatla 1 - 4,5 asitli zey~ Japonıar" Fukyang eyaletine karşı çok .. 
tinya-~ • satışma milsaade edilip edilmi- daha geniş bir taarru7.a hazırlamnakta
Yec!e!?Ull sormuşlardır. dirlar Di~er taraftan Hindiç:niye de 

iki fı rıncı ya
ralandı 

Panama cümhuriyetinin hukukunu 
himayeye memur Amerikan konsoloslu
ğu vapurun kendilerine ait olduğunu 
bild.irmekted:r. Diğer taraftan İstanbul
da mukim Ogüst Detenberg adında bir 
zat bu vapuru bir müddet evvel Sovyet 
tebaasmdan Diyakon Zare admda biri
ne satmı.ştır. Vapur kaptanı bu satışı ta-

Mahkeme bu müracaati kabul etmiş 
ve dün Taş iskelede vapura haciz ko.
nulmu.ş, Panama vapuru limana getiril
miştir. Vapurun kime ait olduğu, cere
yan edecek mahkeme sonunda anlaşıla
caktır. 

ŞEVKE!' BiLGJfıf 
---o.,.·-.ı..._· .. -.--

. Hü!_cümet dört buçuk aside kadar zey- motnrİü Janon birlikl · cıkan.Imıstır 
tinyaın satışlarmı her hangi bir tah® CİNLİLER y ARD~ İSTİYORLAR 
de tlbi. tutm~dığından bunların satışı Çunking, 27 (A.A) _ Çin hariciye 
ser~. Tacırlere bu yalda cevap ve- Dazır muavini Fupingchang durumun 
rilmiştir. vahim olduğunu söyledikten sonra de

AlMINLIRI GORE 
miştir IC: 

• - Japonlar Hint okyanusunda ve 
Mercan denizinde muvaffak: olamavmca 

(Baştarafi 1 İlld Sahifede) taarruzlarını Çine yönetmişlerdir. Önü-
w General Pavlof ile Genel Kurmay su- müzdeki haftalarda büyük muharebeler 
baylan esir edilmeden bir az önce ken- c;lmasını bekliyoruz. Çinin acele tayya-
dilnini öldürmüslerdir. · 

Merkez ve şim~l kesimlerinde hücum- reye ve taşıtlara ihtiyacı vardır. Itimat-
larımız muvaffakıyetle devam ediyor. la zannediyoruz ki artık ç:n tayyaresiz 

Buz denizinde Murmansk limanında olarak ni!'lbetsiz şartlar altında savaş
dü.şmanın iki büyük ticaret vapurunda mak zorunda kalınıyacaktır. Ve müte
bombalarla yangın çıkanlmıştır. fiklerin yakın zamanda gönderecekleri 

Berlin, 27 (A.A) _ D. N. B. Ajansı- harp malzemesini taşımak: üzere geniş 
nın öğrendiğine göre dün tayyare ile ve yeni bir taşın şebekesi kurulacaktır.• 
doğu cephesine hareket eden yabancı Çlıı hariciye ı.ıazır muavin: Hindistan 
gc-zeteciler Kerçe varmışlardır. müdafaasının km.-vetlendirilmiş olma-

Helsinki, 27 (A.A) - Dünkü Finlan- smdan dolayı memnuniyet göstermiş ve 
c!iya tebliği: Kareli berzahında hareket- müttefiklerle irtibatın muhafazasında 
lcr hafif keşif ve tılpçu faaliyetine inhi- l,unun kıymetli bir funil olduğunu be-
sar etmiştir. 1 rtmiştir. 

ı---1 -Bu-·· y-tJ-_ K_ff_İ.,-A-YE-1 -j 
Tehlikeli bir gönül oyunu 

N AKl.EDEN : Uç YILDJZ 
-4--

Gülümsem~&c: cabaladını: ınesiydi İkinizde çabuk içeri giriniz. Ak-
- Bir şey değil, Baba. Seyahat beni şamlar henüz serin. 

yordu ve annem hakkında söylediklerin Ancak akşam yemeğinden sonra an
de gerçekter merak verdi Perizad bir nemle yalnız kaldık. Ben odama çıkmak 
kaç gün bize gelecekti. Fakat hakikaten isterken bana katıldı. O kadar zayıf na
bunun annemi yoracağını sanıyorsa11< hü görünllyordu ki bir sevgi dalgasının 
itizar edebilirim. Perizad Naili görebile- igiıni kapladığını hissettim. 
cej!:ne pek sevinmişti de ... diye ilave et= Yatağımın ayak ucuna oturdu: 
tim. - Bak kızım, şu mektubu aldım. 

Bu mülahazam babamın üzerinde um- Bu sözlerlt: bana buruşuk bir kagıt 
duğum tesiri yaptı. Gençlerin macerala- uzattL Ne olduğunu anlamak için bak
rma dalına pek ilgilenirdi Konuşma mağa ihtiyacım yoktu. Yanaklarım alev 
başka mecraya döküldü : gibi kızardL Boğazım tıkandı. Konuş-

Eft geldiğimiz vakit anneciğimi mer:- mak istiyor, fakat muvaffak olmıyordum. 
divende bizi karşılar vaziyette buldum. Annem elimi elleri arasına aldı ve şef-
Kolları arasına atıldım. Babamın da yü- katle : 
zil güldü : - Belki içini bana açmak istersin? 

- Ha şöyle, Saime! Sana dememi dedi. 
miydim? Sana lazım olan şey kızın gel- I Ne kadar muhabbetli idi! Bana itimadı 

- *
Hadiseye bir efnnefı 

lıartı meselesinin sellep 
oldağa anlaşdıyo,._ 

Tilkilikte Evliya zade çıkmazında otu
ran Mustafa Yılinaz, Anafartalar cadde
sinde fırıncı Ahır.et Ağ~ bıçakla üç 
yerinden yarala.mış, ayni fırında çalışan 
Niyazi. Özgür d~ Mustala Yılmazın taar
ruzuna maruz rl:alarak yaralanmıştır. 

Suçlu halen kaçmış bulunmaktadır ve 
aranmaktadır. 

ff8 fdm ue m üddeiumu· 
miler aPasında.. 
Seferihisar Mkimi B. Şem'i Gerçek 

Denizli mahkemesi izalığma. Kuşadası 
müddeiumumisi B. Fevzi Balkır Kocaeli 
müddeiumumi muavinliğine, ordu mild· 
deiumum1 muavini B. Kemal Akü1ke 
Kuşadası müddeiumumiliğine, Karabu
run müddeiumumisi B. Hasan Klmil 
Özkent Manisa müddeiumumi muavinli
ğine, Manisa müddeiumumi mua~ni B. 
Memduh Balemi!- Karaburun müddeiu
ıniJiğine tayin edilmişlerdir. 

Menemen. hukuk hAkimi B. Sabri Ar
manın maaşı 50 liraya çıkarılarak terfi 
etr.rilmiştir. 

ratiJ ue imtihanlar_ 
Dün bütün orta okullarla liselerde ve 

kız sanat okullarında dersler kesilmiş 
ve bu suretle 941 - 942 ders yıh nihayet 
bulmuştur: Okullarda imtihanlara he-
men başlanmaktadır. Aylık karneler ya
nn dağıtılacak ve kanaat notu ile sınıf 

geçenler anlaşılacaktır. İmtihanlara pa
zartesi günü bütün okullarda başlanıla
caktır. 

HAFI'ADAN HAFTAYA 
•••••••••••• 

KJ.RKPINAR 
GitreşlePiftde ın..ıncıı~ 
Kırkpınar güreşlerinde birinciliği yı· 

ne Tekirdağlı Hüseyin kazanmıştır ..• ~~ 
yaman pehlivanı.-n.ız, sekiz seneden l)eA' 

başpehlivanı olduğu Kırkpınar güreşle
rine bundan sonra g~ceğini, bü~ 
bir varlık gösteren hayatının başpehli' 
vanlığa l~yık olduğunu söylemiştir. 

CESMEHİN 
MALİYE İSLERİ 
Defterdar B. Mümtaz Tarhan di.iıl 

~eşme kazasına giderek maliye işleriıll 
tetkik eylemiş ve a.kpm. iizeri o de' 
etmiştir. 

imzasız fJlektup 

Tahkikata nazanm1 fırıncı Ahmet Ağ
daş kendi ev:nde yapılan bir aramada 
zabıtanın bulduğu 86 adet ekmek kar
tını Feridun adında bir gençten para 
mukabilinde aldiğını söylemiştir. Mus· 
tafa Yılmaz, Feridunun kardeşidir. Mus
tafa Yılmazın, fırıncının ifadesi üzerine 
tevkif edilini.ş olan Feridımun !ntikamı
nı almak istemiş olduğu zannedilmekte
dir. 

Seferihisar hakimliğine muvakkat sa
lahiyetle İzmir sulh ceza hakimi B. Lüt- l ı 
fü Doğutürk tayin edilmiştir. ,, Muhteris, korkak müfsidin, maske

si düşUp te Ia}'lk olduğu akibet]e kar
: şı karşıya gelince sarılacağı tek silAh 

var: İmzasız mektup yumak ... 

için sindikleri köşelerinde karanlığı 
beklerler. 

vardı. Başımı onun omuzuna dayayarak ~~~ı:.ıaccı:ır:ır:ıar:ıe ; 
her şeyi anlatmağı ne kadar isterdim. T 
Fakat iş yalnız bana ait değildi. En.is ye- ayvare :: 
min ettirmişti. Anneme açılmağa hak-

kım yoktu. Sinenıası : 
Korkaklık gösterdim ve başı.mı çevir-

Annem bunları kendi mendilile sildi. • ! ı 
dim. Yanaklarımdan göz yaslan sıynldı. , TEL• 3646 

_ Sem.ihanın annesi geçE!'Il bayramda ı : Bugün matinelerden itibaren ~ 
onlara gibnemenden çok üzüldilifüni.i 1 İlkbahar pronamlanm,ZJn en zen- ~:1 
yazıyor sadece. Bahusus yılbaşında da ginler;nden biri. • l~ 
ziyaretlerine gitmemissin. haydi yavrum, S - 1 - ti 
annene her şeyi anlatabilirsin. Yılbaşını § M~hur Framız artisti ALBF-RT ~ 
nerede geçirdiğini bana anlat. Dünyada SPREJEAN ve dilber GİNETl'E LEC- (~ 
bir annenin işitmemesi icap eden hiç bir § LERE taranndan ~: 
şey olamaz. S ME TRO POLİTEN ·~ 

Sıcak göz yaşlan dökerek ağlıyordum. § (fi· İ G .. 1 d • ·) : 
Ka~bim parçalan~ı .. Ona her şeyi anlat- ~ a 'Y 8 7 lJ Z ~ 11 ~ 
maga ne kadar ihtiyacım vardı. Onun 3 Fransızca sözlü ve şarkılı filim ile t 
sevgisine ve anlayışlı bak.ı§larına ne k.a- S _ 2 _ ~ 
dar susamıştım! 3 Tanınmış Amerikan Artisti 8 

Faka~ En:i_s hiç kir~ueye:·· 1-!,~tta an- !ol RİCHARD ARLEN-ANDY otviNR 
neme bıle hır ıey soylememegı bana \i

3 
T r d a " · · · B ı \l ara ın an oyn nan § 

tav:sıy~ etmıştı. un ar onun ııon söz- S İNGİLİZCE SÖZL'Ü 
lenydı. § " g 

- Hiç kötü bir şey yapmadım, an~ § ( Ja r t 1 ı At..-ş s 
ne! dedim. Ne sana, ne başkasına bun- ~ R 
dan fazla bir şey söyliyemem. Çünkü 1 Büyük macera ve sergüzeşt filmi.. ~ 
söz verdim. Fakat fena bir şey yapma- ~ OYUN SAATLARI: ~ 
dım. Bana inan! Bana inanmanı yalva- )Metro Politen: 2.50-5.15-7.40 ve 10 da " 
rınm. ~Canlı Ateş : 4.10 - 6.35 • 9.00 da.. \ 

- B İilHE D l -
~q"/~~..r..r..o--..o--.r/..ıer..t:r~.r.r.ı-~~~~ 

Hasmiyle yüz yüze mücadeleden 
kaçınan müfSit ve milnaftk; yolun ke

ı , siğ:ne gizlenerek arkadan kurşun sı
kan kahpeler gibi i.mzastz mektup ya-
zar .• 

Görecekleri mukabeleden; hakaret 
' ve iftira davalarından; iddia ve isnat 
larının çürük bir merdiven gibi ken
dilerini yarı yolda yuvarhyıp başla 
rına çökeceğ:nden korkanlar karanlı 
~ bekliyen sansarlar gibi haset ve ih 
tiras dolu ruhlarının akislerini beyaz 
kAğıda - imzasız olarak - intikal et
tinnekle en biiytik teselliyi bulurlar. 

Bu tesellinin şifakar tes=ri; yazdık 
Ian mektupların muhatabm parmak 
lan aragnda tiksintilerle do~anıp 
k~ğıt sepetine atıldıkları saate kadar 

,, rlevam eder, ömürleri bu kadar kısa 
dır. 

Mutlakiyet devrinin (Muhbiri sa 
dık) Ianndan miras kalan bu piç ku 
rusu .şimdi düşmanlar:yle açıktan 
a~ığa çarpısmağı göze alamıyan ga 
rezkar, müfc:it, münafık korkakların 
ellerinde dolaşıyor. 

Yaradılışlarının bütün kötülükleri 
ni ruhlarının kirine bulıyarak (imza 
c:ız mektup) haline getiren mayalar 
?ozuklar; aydınlıktan korktul<lar 

Kend'.lerinin görülüp tanınmaları 
tehlikesini bertaraf ettiklerine kani 
olunca hazan yılanlar gibi sürüne sü
rüne, bazan da akrepler gibi seke se
ke postaneye girerler. Ellerindeki 
marifeti; piçlerini cami avlusuna bı
rakan günahkhlar gibi gişeye teslim 
ederler. 

O gün sanki er meydanında hasun· 
larına sille atmışlar gibi derin bir ha1 
duyarlar. Bu hazzın tesiri altında se
viO:rler; meI.anetlerinin ortaklarını 
bulurlaİ-; yazdıklarının yapacağı tesi
ri tahayyül ederek baykuş sesini an
dıran kahkahalar atarlar. Fakat bu 
sevincin de ömrli çok kısa sürer. Er· 
tesi gün hasımlarını; tavşanın darıl· 
masından bihaber dağlar gibi görünce 
inkisara uğrarlar, akıllarına ilk gelen 
iş bir gün evvelki ın.ar.fetlerini tekrat 
etmektir. Zira davranacakları başka 
silahları yoktur. 

Mideleriyle bağırsaklannın sıkıntı· 
lanru imzasız mektupla gidermeği 
Adet edinen tahtelbeşerler; hazan teh· 
dit, hazan tezyü, hazan dost, bazan 
da na<>ih ağzı kullanırlar. Ne şekilde 
kullanırlarsa kullansınlar yiyecekleri 
nihayet çıkardıklarından başka bit 
~ey değildir 

M VRA2'CINAB 
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SOVYETLERE GORE 
(~tarafı 1 inci Sahifede) 

21 mayısta 11 dilşman uçağı düşür
dnk. Bizim kayıbımız sekiz tayyaredir. 

KORKUNÇ MUHAREBELER 
:U:oskova, 27 (A.A) - Royter ajansı

lllll hususi muhabiri bildiriyor: Harkof 
cephesindeki büyük harp gece gündüz 
devam ediyor. Bu harbin başlıca vasfı 
son derece şiddetli ve insafsızca bir im
ha harbi olmasıdır. İsmi işitilmemiş, fa
kat tabiye zaruretiyle ehemmiyet kaz.a
nan küçük köyler için bile korkunç mu
harebeler yapılmaktadır. Gelen haber-
1er bazı ıneskO.n mahallerden Alman kı
talarının atıldığını ve yeni mevzilerin 
So-ryetlerce talık:m edildiğini bildiriyor. 
Bununla beraber bütün bu hareket zor 
ve ai?ırdır. 
İZYUM CEPHESİNDE 
İzyum cephesinde Alman kıtaları ar

tık vaziyete Mkim değildirler. Bunu bir 
köy kenarından yauılan mukabil Sovyet 
hücumu gösterir. Köy .işgal edilmiş ve 
Almanlar 800 kayıp vermişlerdir. 

HAVA HAKİMİYETİ 
Büvük harp sahasında her ilri taraf 

tnU't'akkat hava hakimiyet: tesis etmek
te ise de havalarda tesebbüsün Rusla
rın elinde olduğtJ arık bir hakikattir. 

~~~-~~---,~~~ 

JAPONYA VE ZAFER 
(Raştarah 1 inci Sahifede) 

Butınan başka kıtalarınıız Çinde Çung 
King reji.mi ordularını da durmadan 
d.arbelemektedir. 
Müdafaamız kaya kadar sağlamdır. 

İnıti]tere ve Amerikanın boyunduruğu 
altında ıstırap çeken uzak do~ millet
lerinin müstakil bir idareye kavuştuk
larını ve bizimle işbirliği yapmaj?a hazır-
1andıklannı görmek memnuniyet veTir. 

Sefed kuvvetlerimizin hareketleri de
vam ederken milli müdafaa tesekkülle
rimiz tamamlanmıs ve ısIA.h edilmiştir. 

ZAFER YOLUNUN 
BAŞLANGICI 
İç ve dışta elverişli bir safhada olan 

vaziyet zafer yolunda başlan!tıctan baqka 
bir ~ değildir. Esasen muzaffer ordu
muz ve donanmamız hareketlerine de
vam ederken harbin basından beri ka
zandıihroız zaferlı>re yenileri ilave edil
melc:t.e ve geniş ölçüde askeri hareketler 
biribirini takip etmektedir.Bundan mak
sat ordunun kuvvetini çoj!:altmak ve 
memleketin zafere itimadını kuvvetlen
dirmektir. 

M'ODAFAAYA LAZIM 
KAYNAKLAR 
Parlak zaferler neticesinde müdafaa

mız için lüzumlu başlıca kaynaklar ce
nup topraklannda elimize geçmi.qtir. 
Bunların arasında petrol, kauçuk, çinko 
ve kalay vardır.• 

JAPONYA VE MtrITEFtKLERt 
M. Tojo müttetık Almanya. İtalya ve 

a~r doot devletle-re japonyarun derin 
hü.rmetini belirterek demiştir ki: 

c _ Bu memleketlerle müsterek harp 
gayretlerimiz Birleşerek ve biltnn zor~ 
luklan yenerek zafer üstüne zafer kaza. 
nıyurlar. japonya müşterek seferlere de
vama kat'i olarak azmetmiştir. Alman
ya ve ttalyaya muazzam milcadele1erin
de :.vardım için her şeyi yapacamz. Müt
tefiklerimizle sıkı l$blrliği içinde çalış
makta, yeni nizamı kurmak bakımından 
menfaatimiz vardır. 

tnıdltere ve Amerika mütemadi hezi
metlerinin tesiriyle bu harbin bir ırk 
harbi oldu!unu iddia ediyorlarsa bu ka
ba bir iftira olur. 

HtNDtSTAN VE JAPONYA 
lııgiliz İmparatorluğunun Hindistanı 

müdafaaya elverişli bütün stratejik üs
leri japon kıtalannın elindedir. Hint mil. 
1eti avaklanmak ve istiklıllini ele ~ecir
mek lcin müstesna bir fırsata maliktir. 
Sir sbıffonl Kripsin müzakereJe-rinin 
~ bir netice vermeden kesilmesi Hin
distanm daha simdiden İngiltereden ma· 
nen aynlmış oldu~ bir delildir. 

MtLL.t CtN FfOK'OMETt 
VE JAPONYA 
Binnanyada düsman kuvvetlerinin 

iınhasiyle Çung King tecrit edilmistir. 
Çung Kin~ rejiminin akıbeti gün ıteç
tilı:c;e yaklasmaktadır. ja'(>Onya Cung 
Kin~ müdafaasına ö1üm darbesi indir
mek azmindedir. 

AVUSTRAL YAYA tHTARLA.R 
Cmubl Pasifiği kontrölümilz albna 

ald1iımız sırada Avustralya Pasif!& 
yetimi haline gelmiştir. Avustralyanın 
müdafaası için hazırlanmış olan deniz 
kuvvetleri son Kuray deniz muharebe
sinde.n sonra bertaraf edilmiştir. Avust
ralya şimdi kendisini müdafaaya mukte
dir olmıyacak bir halde hücum1arımıuı 
ınaru7.dur. Avustralya devlet adamları
nın beynelmilel vaziyeti nihayet anla
malarını ve Avustralyanın mukadderatı 
ha1·~1noa cür'et ve cesaretle karar ver
melerini istiyorum.• 

Z AYt 

Sahibi bulunduğum İzmir belediyesin
d" ukavvet 445 numa1"1llı otobüc:ümün 
&.:ıyıs ' 1942 ayına ait 3 cilt numaralı 
b€nzin karnesini şoförüm zayi eylemiş
tir. Yenisini alacağımdan e~kisinin hük
mü olmadıe-ını ilan eylerim. 

445 numara h otöbüs sahibi 
Kemal Çakırer 

SARİLPARK 

Müzevyen 
Senar , 

Türkiye ses krnliçesi Bn. Müzey
yen Senamı umumi arzu üzerine 
daha dört ak...~ lzmirdeki konseri- ı 
ne devam edeceğini halkımıza müj- '· 
deleriz.. 1-3 (1253) 
' A 

MüHiM İLAN 
Umumi MağazaJap Türlı A. Şirlıetinden : 

- Şirketimizin lstanbul, Ankara, lzmir Mersin ve Samsundaki antrepo
larına tevdi edilen gümrüklü ve gümrüksüz her nevi er. .ı :l kıymetleri bil
dirilerek yangına karşı sigorta ettirilmesi müdileri tarahndan tahriren Şirke
timize bildirilmedikçe şirketimizce bu hususta hiç bir mesuliyet kabul edile
mez. 

2 - Anadolu sigorta şirketinin acentesi bulunan ıirketimiz her nevi sigorta 
için vaki olacak müracaatları süratle intaç eder. 

3 - Sayın müşterilerimizin sigorta işleri için vaktinde şirketimize müraca
atta bulunmaları kendi menfaatleri iktizasındandır. 

28 31 3 2959 ( 1291) 

İL il H 
Umumi Mağazalar r. A. Şirlıetinden: 

Manisada zahire borsası ittisalinde Anıt sokağında l 755.5Ci met:-e murab
baında arsa üzerinde kain natamam bina 29 haziran 942 tarihinde saat 1 O da 
açık arttırma ile satılığa çıkanlmıştır. 

Talip olanların 800 lira pey akçesi ile müzayede gii"nünde Manisada tica
ret odasında satış komisyonuna müracaat etmeleri ilan olunur. 

28 93 9 15 2958 ( 1289) 

Encümeni Vilôyetten: 
1 - 1 / 6/ 942 tarihinden 31 mayıs 945 tarihine kadar üç sene müddetle 

kiraya verilmek üzere kapalı zarf usuliyle arttırması ilan edilen İnciraltı plaj 
ve gazinosunun kirasına talip çıkmadığından 2490 numaralı kanun hükümle
rin mucibince 20/ 5 / 942 tarihinden itibaren bir ay içinde pazarlıkla arttır
ması yapılacaktır. 

2 - Şeraiti müzayedeyi görmek isteyenlerin her gün vilayet daimi en
cümeni kalemine ve Bahçeliler hanında. muhasebei hususiye varidat müdür· 
lüğüne ve pey sürmek istiyenlerin de vilayet encümeninin toplandığı her Pa
zartesi ve Perşembe günleri saat 9 dan 12 ye kadar muhasebei hususiye vez
nesine yatıracakları 405 lira 25 kuruşluk depozito makbuzlariyle birlikte en· 
cümeni vilayete müracaatları ilan olunur. 282 3 ( 12 42) 

ZA Yl 
6/ 5/ 941 tarihli 692712/9314 numaralı 

941 senesine ait evkaf idaresi depozito 
makbuzunu zayi ettim. Yenisini alaca
ğımdan eskisinin hükmü yoktur. 

Basmahane Gaziler caddesi 6 nwna-
rada Tevfik Ceba. (1290) 

tZMtR BELED1YE.S1NDEN: 
Karşıyakada 1595 nci sokakta Zabeta 

Eriveusa ait 140 sayılı evin tehlikeli bir 
vaziyette olduğnndan yıktınlması encü
menin 15/ 11/ 941 tarih ve 2276/ 2095 sa
yılı karariyle onı.ylaşı:nış ise de sahibinin 
Türkiye hudııtlan haricine gittiği anla
şıldığından tebligat yapılamam~. Bir 
hafta zarfında bu tehlike ev sahibi veya 
vekili tarafından giderilmediği takdirde 
belediyece yıktırılmak suretiyle mahzu
run giderileceği ilan olıınur. 

2!l61 (1292) 

!ZMtR ASLtYE 2 NCt HUKUK HA
K1ML!C!NDEN: 

!zrnlııde Namazgah Sarımsak sokak 44 
Nıo. lu evde oturan Hüseyin kızı Hayri
ye Konter tarafından aynı yeme mu.kim 
Ali oğlu ıI:asan Basri aleyhine ikame 
olunan bosanrna davasının icra kılınan 
muhakem~i sonunda medent k. nun 
134, 138 ve 142 nci ve 150 nci maddeJe
ri hülç;.i.mlerine tevfikan Hayriye ile Ba
san Basrinin yekdiğerinden boşanmala
rına ve kabahatli olan Ha.c:an Basrinin 
bir SPne müdd~le evlenememesine ve 
bakiye hüküm harcı olan 300 kuruşla 
nıasarifi muhakeme olan (1174) kuru-

tZMtR SiClU TiCARET MEMURLUC.UNDAN ı 
- DONKO NOSHADAN MABAT -

Şirketin dahili talimatnamelerini tanzim, şirketin memur ve acentalarını 
tayin ve azli ve bunların maaş. yevmiye, ücret ve ikramiyelerini takdir ve 
tespit ve bunların kabul ve takaütleri teraiti tayin, şirketin idaresi mesarifl 
umwniycsini ve muamelatına muktazi levazımı tespit, alacakları tahsil, bor~ 
larını tesviye, senedatı ticariye tanzim, ve bunlara lr.efalet etmek ve tirketin 
maksadl tesisile muoa.sebettar bilumum mukavelenameleri akıt ve tanzim, 
mubayaatı icra ve bunların netayicinden olan muamelatı ifa, muamelib fir
kette istimal olunamayan fazla nukudun ve ihtiyat akçesinin sureti istimalini 
tayin etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul emvalini karşılık göster
mek suretiyle istikrazatta bulunmak ve hey'eti umumiyeden istihsal edilecek 
karan mahsusa tevfikan ıirketin emval gayri menkülesini terhin veya tahvilat 
ihraç eylemek suretiyle istikraz akt etmek gibi hususatı ifa meclisi idarenin 
cümlei salahiyetindendir. İşbu salahiyetler tahdidi olmayıp tadadidir. 

33 üncü madde - Meclisi idare azası kendi işleri için ibraz etmeleri la 
zım ve mutat olan dikkat, basiret ve faaliyeti şirket işlerinde dahi ibraz ve 
sarfa mecburdurlar. Meclisi idare defatiri 13.zimeyi tutmak ve muayyen olan 
müddet zarhnda. sabık. seneye ait mevcudat defterini bilanço, k&r ve zarar 
hesabını bittanzim heyeti umumiye içtimaından laakal bir ay evvel murak.ıp
lere tevdi ve Iaakal sekiz gün evvel hi.ssedaranın -enzan tetkikine koymakla 
mükelleftir. Meclisi idare her altı ayda bir şirk.etin matlubat ve düyununun 
bir hülasai hesa.biyesini çıkarıup murakıplere verir. Her senei hesabiye niha
yetinde bilançodan maada ~irketin ticari, mali iktisadi vaziyetini ve yapılan 
ınuamelatm hülasasını müş'ir bir rapor tanzim eder. 

Amortismanlar için münasip şekil ve sureti ve ihtiyat akçesi miktannı tayin 
ve temettuatın sureti tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye teklif eder. 

İşbu esas mukavelenamenin her nevi tad:latı ve yeniden maddeler ilAvesl 
hakkında heyeti umumiyeye teklifatta bulunur. 

Heyeti umumiyeJeri ic;timaa davet ve işbu içtimaların ruznameaini tanzim 
ve tesbit eder. 

Heyeti wnumiyenin bilumum mukarreratını icra ve infaz hususunda mecli
si idare heyeti umumiyenin vekaletini haizdir. 

Meclisi idare azasının heyeti urnumiyece azilleri ve icra ettilderi muamela
tın heyeti umumiyece ademi kabulü halinde üçüncü şahı.lar tarafından iktisap 
edilmiş olan hukuka halel gelmez. 

şun dahi müddeialeyhe tahmiline 
KOZA AZAMİ SATIŞ FİATLARJ HAKKINDA 9/ 3/ 942 tarihinde davacının vicahmda 

34 üncü madde - Meclisi idare haiz olduğu iktidar ve sıı.li.hiyetleri.n öir 
kısmını umur ve muamelatı cariyenin tedvirini ve ittihaz ettiği 1'ararlann tat
bikini azasından bir veya bir kaçına tefviz edebilir ki bu zevata murahhaı a.z.a 
denir. Murahhaslar müteaddit ise ekseriyeti ara ile ittihazı kara.r ederler. izmiP Vilôyeti Fiat Müralıabe lıomisyonundan : ve müddeialeyhin gıyabında karar veril-

ı - Memleket dahilinde yaş kozanın ( ipek koza ) 1942 mahsul mevsimi diği ve usulen tanzim kılınan hUıküm ih-
devamınca cari olacak azami fiatlan ve mübayaası tarz.ının Jktisat veki.leti ile barnamesinin mahkeme divanhanesine 
müştereken Ticaret vekaleti ta.rafından tesbit edildiği bildirilmiştir. talik kılındığı tebliğ makamına kaiın ol

mak üzere ilan olunur. 

Murahhas ılı.aya verilecek vezaif ve salahiyetler ve ücretler meclisi idare 
tarafından tayin olunur. Bu ücretler masarifi umumiyeye idhal olunur. 

2 - Buna nazaran E.ge istihsal merkezlerinde on buçuk randıman esası 
2957 

(
1288

) 
üz:erine, ayıklanmış. ala nevi yaş kozanın fiatı ( 1 71 ) kuruştur. l)~J"J'"~~cccc:ı~-:. ... ~ ~-~n 

35 inci madde - Meclisi idare ıirket işlerinin tedviri için münasip gördü
ğü aalahiyetlerle hissedarandan veya hariçten bir veya bir kaç müdür tayin 
edebilir. Bu müdürlerin vazife ve salahiyetleri ve müddeti memuriyetleri te
kaüt veya azilleri şeraiti hakkında mukaveleler aktedehilirler. Meclisi idarece 
müdürlerin naap ve azil 1'.eyfiyeti tescil ve ilan ettirilir. Ancak müdürler mce> 
lisi idare azasının müddeti memuriyetler:nden fazla bir zaman için tayin olu
namazlar. Bundan başka meclisi idare bir veya bir kaç mesele için hususi ve
kaletname ile münasip gördüğü bir veya bir kaç zab tevkil edebilir. 

3 _ Bu fiata 1942 mahsulü yerli kozaya münhasır olmak üzere beher ki- S 1 
logramına c 25 > kuruşluk. bir teşvik primi zam edilmiştir. 8 Devren satı-

4 - Yaş koza mübayaab yalnız koza tarını satış kooperatiflerile bu mevsim 8 1 
zarfında faaliyette bulunacak olan filatürler tarafından yapılacağından, istih- R lı k du··kkaA n 
sal bölgelerinin azami fiatlan her hangi bir mütava.ssıt karını ihtiva eylemediği S 
gibi, azami fiat hadlerinin üzerine de bu maksatla herhangi bir ilave yapılmı- 1 YapıC1oğlunda Yasaf Dede cad-
yaeaktır. l( desinde 54 nmnaralı 30 senelik 1 

5 - Keyfiyet ilan olunur. 2965 ( 1286) 1 miifterisi bulunan hırdavat, tulıafi-
----------------·--------··--·--- · ye, tütün, müskirat ve posta bayi-

KVRV OT VE SAMAN FiATLARl HAKKIHDA.. Jiğj bulunan bir diikkin devren sa-
. • i§ tılacaimdan içindeki sahibine mü-
lzınir Vilôyeti Fiat .MürafıalJe fıomisyonandan. ncaat. ı _ 3 <122s) g 

36 mcı madde - ŞU-ket namına tanzim edilecek bilumum evrakın muteber 
olmuı ve şirketi ilzam edebilmesi için meclisi idarece vaz'ı imzaya mezun ln
lınan zevat tarafından şirketin isminin ilavesi suretile imza edilmiş olması şart• 
tır. Bu imzalar sicilli ticarete tescil ve alelusul ilan edilecektir. 

3 7 inci madde - Meclisi idare azası deruhte ettikleri vezaifin ifasmdan ve 
şirket namma yapmış oldukları ukut ve muamelattan do1ayı ıahsan mesul de
ğildirler. Ancak kanunun ve işbu esas mukavelenamenin kendilerine tahmil 
ettiği vezaifi tamamen ifa etmemek suretile sebebiyet verecekleri zararlardan 
dolayı müteselsilen mesuldürler. Şu kadar ki kendilerine verilen vezaifın ifa.· 
smda ağır hata ikaı ve yahut salahiyetlerini tecavüz suretile vaki olan zarar 
kimler tarafından ika edilmiş ise mesuliyet yalnız onlara terettüp eder. 

1 - Kuru ot ve saman azami fiatları aşağıda gösterildiği şekilde yeniden • ~~~.C0' ... ~4'.h.Y..'.r~J"...r/.MÖ 
tesbit edilmiştir : 

A- Yığın halinde kuYU çayır otu kgr. 4,5 kuruş 
B - İp balyalı kuru çayır otu kgr. 6,5 kuruş 
C - Tel balyalı kuru çayır otu kgr. 7 kuruş 
D - Yığın halinde saman kgr. 3 kuruş 
E - Balyalanmış saman kgr. 5 kuruş 

2 - Bu Hatlar istihsal edildikleri mıntakanın en yakın iskele, istasyon ve 
diğer teslim mahallerindelci nihai satış Hatlarıdır. 

3 - İzmir şehri belediye hudutlan içinde yapılacak satışlarda, bu Hatlara 
kiloda toptancılar ( 20 ) para ve perakendeciler ( 40 ) para ilave edebilirler. 

4 - Bu fiatlar il.in tarihinden itibarer mer'i olup evvelce 6/3/ 1942 tari~ 
hinde ilan edilen Hatlar mülgadır. 

5 - T esbit edilen fiatlardan fazlaya satanlar haklannda milli korunma ka· 
nunu gereğince cezai takibat yapılacağı ilan olunur. 2964 ( 1284) 

Muhtelif peynir ve lırema fiatlaPı hafıJıında 
izmi• Vilayeti Fiaı MüralıalJe lıomisyonundan 
1 - İzmir şehri belediye sının içinde muhtelif peynir ve krema toptan ve 

perakende aabı fiatlan aşağıda gösterildiğl. ~ekilde tesbit olunmuştur : 
A-PEYNIRLER: 
1 - Edirne usulü beyaz salamura peynirleri : 

Toptan 
(Kilo) Kr. 

Perakende 
(Kilo) Kr. 

a) Tam yağlı beyaz peynir t 00 120 
b) Az yağlı beyaz peynir 70 85 

NOT: Toptan alım satımda teneke fiatlan, teneke içinde peynirleri ufi 
kilogram üzerinden hesaplanacaktır. Bunu mümkün kılmak üzere 
bundan böyle beyaz peynir amill~ri tenekeler üzerine firma veya 

müseccel markasını ve malın nevi'ile muhammen saf? miktanm silinmez bir 
ıekilde yazdıracaklardır. 

2 - Kaşar peynirleri : 
Toptan 

(Kilo) Kr. 
Pe~ende 
(Kilo) Kr. 

a) Yalnız koyun sütünden yapılmış 170 195 
taı:n yağlı kaşar peynirleri 

b) Alelumum yan ya~h kaşar peynirleri 140 160 
NOT : Hangi ltaşar markalannın bu kalitelere tekabül eylediği amilleri ta

nfından resmi laboratuvarlardan alınaca.lı: raporlarla tevt!ik edil .. 
mek auretile. fiat mürakabe komisyonunca ilan olunacaktır. Bu ilan
ların tasdikli birer sureti perakendeci dükkanlannda müşterilerin 
göreceği şekilde asılacaktır. 

3 - Tulum peynirleri: 
Toptan 

(Kilo) Kr. 
Perakende 
(Kilo) Kr. 

a) Tam yağlı tulum peynirleri 120 140 
b) Az yağlı tulum peynirleri 65 100 

Peynirlerin « tam yağlı > ve c az yağlı • evsafmd4 aşağıdaki hususlara dik~ 
lı:at edilmesi lazımdır : 

a - Tam yaR-lılar, kuru maddelerind~ en az % 41 süt yağınL 
b - Az yağlılar, kuru maddelerinde % l 5 ve daha az süt yağını ihtiva 

eden peynirlerdir. 
Yukanda yazılı esas peynir nevileri haricinde kalan diğer cins ve neviler• 

· den geçici turfandalık vasıflan haiz olanlardan mas.dasında lüks tesmiyesile 
fazla fiatlı peynir l'atışı :vasktır. 

B-KREMALAR: 
Toptan 

(Kilo) Kr. 
Perakende 
(Kilo) Kr. 

1 - Teneke içinde % 60 randımanlı 180 207 
taze manda - inek krı-maları 

2 - Teneke içinde % 65 randımanlı 160 164 
taze koyun veya buzhane kremalan 

NOT : Bevaz peynir tenekeleti üzerinde yazılacak kayıtlann hema tene
kelerinde de bulunmalan lazımdır. 

il - T eshit edilen fiatludan faz1ava ııah'I yapl!ln1ar VM"a tesbit edilen cins. 
nevi ve vasıflara aykırı haTekl"t "rlenlf'1' h"'klannda miilt kof"'"'"'" kl'l"'""U e;e• 
reğince cezai takibat yapalacağı ilan olunur. 2963 ( 1285) 

llVGVN L~ı.ıe VE TAN ~;"'~~A1",.ARINDA
T"ORKçE SÖZLÜ ARAPÇA ŞARKil.I 

1 •• Saadeıt vu vası 
YAL..~IZ LALEDE 

~ - Türkçe sözlü şarkılı 

ÇÖL KIZI CEMİLE 

J •• BABA İNTİICAMI 

4 - RENKLİ HİKİ 

Arap filimlerinin en güzeli 
Büyük aile faciaSI .. 

YALNIZ TANDA 

2 •• KADRİL (İllı defa) 
GABYMORLAY 

J •• RENKLİ MiKf 

tZMtR S!CtLt TtCARET MEMUR-
LUCUNDAN: SAYI 4449 

Tescil edilmiş olan (Türkiye iş ban- . 
kası !zmir şubesi) nin ödünç para ver
me işleriyle uğraşacağına mütedair be
yanname 2279 ve 3399 numaralı kanun
lar hükümlerine göre sicilin 4449 numa
rasına kayıt ve tescil edildiği ilan olu-
nu~ • 
İzmir sicili ticaret memurluğu resmi 1 
mührü ve F. Tenik imzası. 1 
1 - BEY ANN A.ME: 
ödünç para verme işleriyle uğrasan 

bankalar ve hususi kanunlar ile kuruWı 
teşekküllerin 2279 sayılı kanunun 2 nci 
maddesine göre hazırlayıp 3 üncü mad-

: desi mucibince mahalli mülkiye funirU:. 
ğine verecekleri beyannamedir. 

1 - Mı veya unvanı: Türkiye iş 
bankası A. Ş. İzmir şubesi. 

2 - Ticari ikamet~ahı: Mimar Ke
malettin caddesi. 

3 - Tabiiyeti: Türkiye Cümhuri
yeti. 

4 - Alınacak faizler: a ) Açık kre-
di şeklindeki muamelelerde 
% 12 ye kadar. 

b ) Dii!er kredi şeklindeki mu· 1 
amelelerde % 8,5 a kadar. 

5 - Faize dahil bulunan masraflar: 
Faiz tabirinde, ödünç para venne 
mukabilinde borçludan komis
yon ve hP<·an masrafı vesair her 
ne nam ile olarsa olsun alınan 
para dahildir. 

6 - Faizden başka alınacak mas
raflar: Muamelenin nev'ine göre 
faizden baska tahakkuk eden si· 
gorta, ardiye ve eksper ücretle
riyle damıta resmi ve muamele 
vergisi ödünç para alana aittir. 
Aynca ödUnç para verme işiyle 
mliterafik olarak mü.şteri hesa
bına yapılan hizmetlerin muka
bili masraflar ödünç para alan
dan tahsil edilir. 

7 - Tabi oldueu malive subesi, İz-
mir yeni maliye subesi 

15 kuruşluk damga pulu ve 1 ku~ 
luk tayyare pulu üzerinde 22 Mayıs 
942 tarih ve Türkiye iş bankası A. Ş 
1zmi.r şubesi mührü ve imzalar oku-
namadı. 2956 (1282) 

Bu mesuliyet hasıl olan maddi ve hak:kl zarar mikdarına maksurdur. 
- DEV AMl Y A.RIN -

izmgr Valııfla,,. Mi!dürliiğünden: 
Seneliği 

Lira 
60 
36 
24 

445 
60 

130 
37 

444 
150 
60 

Cinsi Mevkii 
Dükkan Bornova 
Dük.kan Bornova 
Dükkan Bornova 
Dükkan Hükümet c. 
Dükkan Tilkilik 

.Dük.kan Şadırvan altı 
Kahve ocağı Sandıkçılar 
Dükkan Hi.l binuı 
Dükkan ikiçetmelik c. 
Dillin Büyük Salepci 

ham içinde 

No. 
44 
6 

37 
44 

593 
s 
7 

397 
104 
25 

Vak.fa 
Hüseyin lea bey camii 
Hüseyin J..a bey emil 
HelvaCl haCl Hü.eyia 
Salepci oğh;, 

Uzun Ahmet kızı Rabia 
Sultan Süleyman 
Köprülü Fadıl Ahmet pqa 
Mazbut evkaf 
Alaca mescit 
Salepci oğlt .. 

72 Kahve T amaşalık 1 14 Selatin oğlu 
36 Dükkan Çekmececiler 29 Kurt Mehmet pqa 

15 O DülckAn Yorgancılar 5 5 Hisar camii 
60 Dükkan Kömürcüler 1 O Hacı Hüseyin 
72 Dük.kin Namazgah 75 Müftü 10k.alt 
65 Dükkan Bornova 3 Hüseyin İsa kiirlii teJhi 
Yukarda mevkileri yazılı gayri menkuller h.izala.nnda yazılı aenelik mu· 

hammen kıymetleri üzerinden ve ihale tarihinden 3 t /5/943 gününe kadaa 
kiralanmak için on gün müddetle müzayedeye c;ıkanlınıttır. ihalesi 29 /5 /942 
cuma günü saat ondadır. Taliplerin mezkur gün ve saatte yüz de yedi buçuk 
pey akçeleriyle vahflar idaresine müracaatları ilan olunur. 

19 26 2771 ( 1193) 

. .................................................................................... . 
• • • • 
i Devıet Cemır Yollarından § 
• • ....................................................................................... 

Apğıda milcdarı. muhammen bedeli ve teminatla.riyle istihsal mahalleri 
gösterilmiş olan 1 kalem balast lr.apalı zarf usuliyle aatuı alınacaktır. Ehiltmo 
1 /6/942 pazartesi günü saat 11 de Sirkecide 9 ncu işletme binaanda A. F. 
komi.s.yonunda yapdacak.br. • 

isteklilerin teminat ve kanuni vesikalannı muhtevi kapalı u.rilarmı ayni 
gün nat f O na kadar komisyona vermeleri lazımdır. 

Şartnameler paraarz: olarak komisyondan verilmelr:tediı-. 

Ocak mahalli 
Kilometre 2 7 - 4 1 

mikdan 
6750 M3 

17 21 

Muhammen 
bede! 
lira 

21937.50 
25 26 2729 

Muvakkat 
teminat 

lira 
1645.31 

(1178) 

Ahşap Jıöpf'ij tamiratı yaptırılacalı 
İzmir Vlldyeti Daimi Encümeninden : 

Bergama - Soma şösasının 3 + 000 bul nafia müdürlüklerinde görüp tetkik 
~ ~~ 24 + 000 ncı kilometreleri arasındaki 16 olunabilir. 

!LA N ahşap köprünün bazı döşeme aksamının İsteklilerin 2490 sayılı yasa hükümle. 
Senelerden beri Çiçek ve meyve ~miratı ile korku~ukların~n. ınşası 18948 rine göre hazırl.ayacaklan 1422 liralık 

ağaçları üzerinde yaptığım R§ılarla lira 21 k~ keşif bedeli ıle 19/5/ 942 muvakkat teminatı ve ehliyet ve ticaret 
şöhret kazandım. Merak ve erbabı tarihinden itibaren 20 gün müddetle ka- da .ka1__ uhte . t klif _L 

al ks 'l k lm o S1 vesı uu-ını m vı e mt:A.• zevkin çiçek ve meyve aşılarını p ı e ı tmeye onu uştur. 1 8/Bazira /1942 Pamrt . gü.. 
yapmair,l amadeyim. Eksiltme 8/Haziran/1942 Pazartesi tup arını n esı 

Hisar önünde 8 No. lu kahve- günü İzmir daimi encümeni odasında sa- nfi saat 11 den bir saat evveline kadar 
de meşhur ödem.işli aşıcı Hü- at 11 de yapılacaktır. encümen reisliğine tevdüle makbuz aı.. 
seyin Çümez. Bu işe ait keşif cetveli eksiltme veba- maları lizımdır. 

ı - 2 / ymdırlık işleri genel şartnameleri ve mu- Postada vaki gecikmeler kabul edil· 
;;::..<:::::..<~~;:..<;:-~~~<:::>-~~~~ l. kavele projesi İzmir • Ankara _ !stan- mez. 22, 28 2721 (1219) 

\ .. i'ivet daimi ~ncümeninden: 
Nev'i 

Mağaza ve ar
kasında 258,5 
metre murab.. 
baı arsasiyle. 

No. 

88 

Mahallcai Sokağı 

Akdeniz Mimar Ke
maleddin 

Muhammen bedeli 
Lira Kr. 

7090 00 

Teminat milttan 
Lira Kr. 

532 00 

izahat 

Muhammen bedel 
mağaza ve· arsaya 

aittir 

1 - Yukanda evsafı yazılı ldarei Hususiyei Vilayete ait mağaza ve arhsındalU 258.S metre murabbaı arsuiylc; 
birlikte mülkiyeti satılmak üzere kapalı zarf usuliyle müzayedeye konulmuştur. 

2 - Müzayede müddeti 20/5 / 1942 tarihinden itibaren yirmi gündür. Yevmi ihale olan 8/6/942 tarihine müsa
dif pazartesi günü saat 1 1 de Vilayet Daimi Encümeninde yapılacaktır. 

3 - Muvakkat teminat miktarı 5 32 liradır. Talipler bu miktar teminab muhasebei hususiye veznesine yabrarak 
makbuzlarını Encümene ibraz edecelderdit. 

4 - Bina ve arsanın mülkiyetine talip olanlar mektuplannı yevmi ihale olan 8 / 6/ 1942 tarihine müsadif pazar
tesi günü saat ona kadar Vilayet Daimi Encümeni riyasetine vermiş bulunacaklardır. Saat 1 l de zarflar açılacaktır. 
Saat ondan sonra verilecek teklif mektuplan kabul ol ınmaz. 

5 - Taliplerden gayri menkulü görmek ve şeraiti müzayedeyi öğrenmek istiyenler her gün Muhasebei hususiye 
Varidat dairesine müracaat edebilecekleri ilan olumJI. 28 31 2913 ( 1281) 
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SiYASi VAZIYET 
•••••••••••••••• 

Vişi hükümeti 
Italyayı donan
ması ile teh

dit ediyor 
- *-Res31a harplerinin neti· 

ce i:ıi aınamalı azan 
sürnıiyecelı-

Radyo gazetesine göre Alınan - Rus 
harbi etrafındaki basın ve radyo neşri
yatı bütün dünya efkarını ilgilendiren 
<>n önemli bir mesele olmuştur. Her iki 
taraf ta Harkof etrafında dev~m etmek
te o1an harbin, bu harbin en büyilk mey
dan muharebesi olduğunu söylemekte 
jttifnk etmişler, fakat bundan sonra bi
ribirlerinden tamamfyle aynlmışlardır. 
Alınanlar, Harkof cenubunda Rus ordu
sunu imha ettiklerini, Ruslar da Alman 
taarruzi hareketinin 7.ayıfladığını iddia 
etmektedirler. Her halde Rus cephesin
de ilkbahar taarruzunun bMlam:ı.ş oldu
ğu inkAr edilemez; netice hakkında şim
diden t3hmin1erde bulunmak mümkün 
değildir. Bununla beraber durumun na
sıl geliştiğini anlamak ic;in uzun bir z.a
man beklemek lhım J!elecelrtir. 

RUSYAYA YARDIM 
Vnşin2tondnn bildirildiğine göre Rus

yaya ödünç verme ve kiralama kanunu 
çerçevesi içinde, fakat daha yeni ve ge
niş esaslar dahilinde yardımlar yapıla
cr.k,ır. Bu, Vnşin~nda Sovyet büyük 
elçisi Litvino!la Ruzvelt arasındaki gö
riismelerde kararlaştınlmıştır. 

tRANDAKl lSYAN 
lran radyosunun son haberlerine göre 

Azerbaycan isyanını teskin edecek kuv
vetler Tebriı. şehrine varmıştır. 
VtŞt VE 1TALYA 
ltalya Kralı ile Vellııhdının Fransız 

huduUarındaki İtalyan ordularını teftiş
ten döndüğünü Roma radyosu haber 
vermiştir. 

Vişinin vaziyetinin müphem olduğu ve 
ıtalynnların Korsika ve Nis ilzerindeki 
istekleri tekrarlndığı şu sırada bu te~ 
manalı görUlmektcdir. Bu haller karşı
sında Vişideki Tepki hakkında Britano
va Ajansı şunlnrı bildirmektedir: 

cVişide, ltalyan isteklerinin sarih su
rette reddedileceği şüphesiz görülmek
tedir. Hntü'ı Vişinin bu hususta Fransız 
filosunu kullanmak karariyle Mussoli
niyi tehdit ettiği de bildiriliyor. Bu. boş 
bir tehdit olsa bile yine manalıdır. Eğer 
Vişinin sade tazyiki mevzuu bahis de
ğilse, yakında Nise doğru bir İtalyan 
ilerlemesi beklenebilir ve bu da Al
manların emriyle olacaktır. 

tTAL YADA VAZİYET 
Londra radyosuna göre Faşist parti

mnde yeniden bir temizleme başlamıştır. 
Mussoliniye yeni sal.lihiyetler verilmiş
tir. 

UÇAK AKINLARI 
* 

Batıda iki 
taraf ta fa

aliyette -·İng!lizler bir lıaç mayn 
tarayıcı gemi batırdılar. 

Alman hava hücumu 
hafif geni .. 

Bulgaristaucla 
---*·---

11 idam ka-
rarı verildi 

- *-
300 zabit te tev-

k if edilmiş 
-*-

MevJıaf zabitlerin suçu: 
Sırplara Jıardeş mu· 

amelesi yapmalı .. 
-*-Sofya, 27 (A.A) - Bulgar tabaa-

Londra, 27 (A.A) - Hava Nezareti
nin tebliği: Salı günü öğleden sonra av- • 
cılarımız Manş deniziyle şimali Franc;a
da tnarruzi keşif uçuşlan yapmışlarda. 
Mihvere ait mayn tarayıcı gemiler ba
tırılml§tır. Bir avcırnı:t gerj dönmemiştir. 
Fakat pilotu sağlamdır. 

.sından Corç Dimitrof, Sofyadaki İngiliz 
elçiliği baeın ate§eıi Norman Deyli, Yu
goslavya elçiliği sivil basın ateşesi Pet
koviç ile Yugoslav tabaasından diğer 
üç kişi ve beş Bulgar hakkında casusluk 
etmelc ve suilcastlar hazırlamaktan dola
yı verilen idam hükümlerini Bulgar tem
yiz mahkemesi tasdilc etmi~tir. 

Uç düşman uçağı cenubt İngilterede 
bir şehir ve banJiyosuna ve aynı bölge
de diğ~r bazı yerlere bombalar atmış
lardır. Hasar azdır. Bir hafif yaralı var
dır. 

ALMAN TEBLlCl 
Berlin, 27 (A.A) - Ahnan resmi teb

liği: 
Savaş uçaklnnmız Savtampton liman 

tesisine gUndUz ve lngilterenin cenup 
batı kıyısı üzerindeki askeri tesislere ge
ce hücum etmişlerdir. 

Norveç ve Fransa kıyılarında uçmağa 
teşebbüs eden düşman uçakları karşı 
koyma bataryalarımızın ateşiyle karşı
lanmış ve dört düşman tayyaresi düşü
rülmüştür. 

--- o- --
YVNANKRALI 
Ame,.,lıa'\!a gidi,'or .• 
Kahire, 27 (A.A) - Yunan Kralı 

Jorjun gelcc~k ay Amerikaya yapacağı 
seyahat proııramı tesbit edilmiştir. Kra
la Yunan &§vekili Çuderos refakat 
~cektir. 

--~-tt----

Mısı rda kabine 
de~iş:kli~i 

---*·---
YALNIZ MALiYE NAZiRi 

DEGIŞTI 
-*-Kahire, 2 7 ( A.A) - Nahas paşa lta-

binesinde dün değişiklik yapmıştır. Ye
ni kabinede Nahas pa§ftnın başlıca iş ar
knda§lnrmdnn maliye nazın Mahram 
paşa bu)unmnktndır. Bu değişikliğe se
bep hükümetin istediği baz.ı terfilere 
maliye nazınnın itirazıdır. 
~---------------

* Radyo ga:zeteaine eöre ingiliz radyo
su Bulgarca neşriyatında 300 Bulgar za
bitinin Sırplara kal'JI kardq milJet mu
&meleııi yapmak suçundan tevkif edil
diğini bildinniotir. 

------tt----
J a po n 1 ar yeni bir si· 

lah kullanmağa 
baş,adı lar 

- *
Düşman tayyar elerinin 
üzerine ştll'apnel yağdı· 
ran bombalar atıyorlar 

- *-
Mel bum, 27 (A.A) - Japonlar gizli 

bir silahlarını Rabao üzerinde ilk defa 
olarak kullanmışlnrdır. Mahrut şeklinde 
bir bombadan ibaret olan bu gizli silah 
havada patlamaktadır. Japon tayyareleri 
çok yüksekten uçarak bu bombaları 
kullanmaktadırlar. Böylece patlıyan bu 
bombalar daha aşağıda kalan tayyareler 
Uzcrine bir şarapnel yağmuru halinde 
oağılmaktadır. 

--- o- --
DENİZDE ALMAN 
l1AVA HVCVMLARI 
Berlin, 27 (A.A) - Alman resmi teb

liği: Şimal bumu ile tzlanda arasında 
bir kafileye hü~um eden tnyyarelcrimiz 
sekiz bin tonluk bir vapuru batırmış, 
diğer üç vapurda yangın çık:annışlardır. 

Kahraman or un uza saygı ve sel3.n3 
(Bnştnrah 1 inci Sahifede) 

tiuğu günden beri onn güvenmiş, ona 
inanmış ve bütün dünya onu her :zaman 
hayrnnlıkln nnmı tır. Biz ordumuz için, 
onun her gün daha çok ve dnbn kuvvet
li olması için Wç bir fedakarlıktan çe
Jdnmedik ve çekinmiycceğiz. Onun dn 
vnzif ini (cragntJc yaptığını \'C dnimn 
ynpacai!tnı bugün her 7.nmankinden da
lın iyi biliyor ve buna dnhn çok inanıyo
ruz. Bu asil vnrlığı bu vesile ile bir de
fo daha bu kürsilden muhnhbetle. sev
g-i ile, giivenle ve heyecanla selfunla
nm.P 

Hatip sözlerini bitirirken ifadeleriyle 
biitiin Türk mill~tinin temiz duy1mları
Dn tercüman olduğunu isaret etmiş ve 
•Vnrolsun kahraman Türk ordusu!• de
mi<ıtir. 

İsmnil 1\Iehmet Uğur da şunlan söy
lcmistir: 

• - Biz. on milyon köylü, canımız, 
malımızla beraber ordunun einrinde;viz. 
F..n hilvük askerimizden en kiit-ük erimi
ze kadar bu Jriimid<'n Türk köylüsü ruı
mına savgı ve selamlar .. • 

l'tfiu~t rfTnAFAA VEKtıbltN 
BEYANATI 
Meclisin sürekli allnslan ve • Yac;n! • 

ııidalnriyJe knrmlanan hu hevanat üze
rine kiirsiiye !!elen milli müdalaa vekili 
Ali Riw Arlunknl büft;enin heyeti u mu
mi~·e i iizcrindeki mü7.akerc1er eıınasm
da ileriye siiriilmii olan bnZJ mütalaa
lara rcvop vc.rmi '\'C lıatipler tarafından 
ordumuz hakkında millet adına gösteri
len sevl!İ teznhiiferine tcsekki.ir ederek 
Milli miidofan ihtiyacı icin icap eden 
ynrd•mlnrın fillet 'Meclisi tarafmdan 
•hiç bir zaman e ire-enmemis olduğunu 
s(iyliycrck şöyle demiştir: 

• - Ordumuz her znmnn ,,ereceğiniz 
t.'Jllrc ve irnn cttii!i znmnn alacağı vazi
feyi her fürlü giiçliii!ü yenerek yapmn
ira hazırdır ve itinuırhmuı liiyıktir.• 

- * . MECLİSTE DÜNKÜ MÜZAKERE-
LERİN TAFSİLATI 
Ankara, 27 (Yeni Asır) - Büyük Mil

let Meclisi bugün (diin) Saat 14 te top
lanar~k 941 mali yılı müvnzenei umu
miye knnun l!iy!hnsının müzakeresine 
devam etmiştir. Vekaletforden kalan 
münaknltıt, ticaret ve :ziraat vekaletleri
lc müdnfaa vekaletinin hava ve deniz kı
sımları ve bUtcerJ n diğer masrnf kısım
lan müzakere ve kabul edilmiştir. 

SEKER VE GLİKOZ FİYATLARI 
Bütçe varidat k!snımın müstacelen 

müzakeresi kabul edilm1ş ve şeker ve 
Rlikoz fıvat1arının arttırlımnsı hakkında-

ki ek kanun da müzakere ve tasdik olun
mustur. 

Bu knnun, sene iptidasında şekere ya
pılan zamlarn ait ve zamlar yapılmış ol
duğundan şeker ve glikoz fiyatlarına 
yeni bir uım yapılmıyncaktır. 
VERGİ VE RESİMLERE ZAM 
Bundan sonra bazı vergi ve resimlere 

zam icrasına da:r kanunun bazı hüküm
ler=nin değistirilmesinc dair kanun la
yihası da müstacelen kabul edilmiştir .. 
Knnun lüvihasmın mucip sebenlerinde : 
·İkinci dünya harbinin üçüncü yılında 
gerek sivasi ve gerek iktisadi sebepler
le fevkalndc ma..<Tafları karşılamak için 
ba7.ı vergilere zam yapmak ve yen! va
ridat menbaları tesisine mecburiyet ha· 
sıl olmuı-tur. • Denilmekte ve şunlar da 
iJAve edilmektedir: •Her zaman olduğu 
~ibi istihsali tazyik. etmemek ve vatan
dasların tediye ;cabil!yetled göz önü::ıde 
tutulmak suretiyle muhtelif vergi ve re
simlere tahnmmillleri derecesinde zam
lar vanılmıştır.ıı 

Ff!VK AT ADE KAZANÇLAR 
VERGİSİ • 
Bu konun münhasıran mev~ut erm 

ve resimlere znmlnra ııittir; • fevkalade 
ahval dolayı iyle elde edilen Jra7anrlara 
ait vcrıri hakkıntla nvn bir kanun layi
hn..-1 medi e ·verilmiştir, 

Zam göttcck vergiler hayvan vergisi 
ile muhtelif istihlük, darnaa, tayyare, 
sinema, crigara, tuz. müsVirat ve saire 
verailerdir, 

HÜT<;E TASDiK EDiLDİ 
Bundan sonra bUtçenin varidat kıs

mının milznkeresine geçilmiş ve kabul 
edilmiştir. 

Müvazenei umumiye kanununun va
ridat fasılları reye konmuş ve 322 reyJe 
\'e mevcut iiuının ittifakiyle kabul edil
miser. 
BAŞVEKİLİN BEYANATI 
Bu neticenin riyaset makamınca bildi

rilmesi üzerine başvekil Dr. Refik Say
dam kürsüye gelerek şu beyanatta bu· 
lunmuştur: 

• - Arkadaşlarım, 
•1942 senesi hütçesini lütfen kabu1 

buyurmak suretiyle hükümetinize karşı 
P,östcrm:ş olduğumuz itimattan dolayı 
rrerek kendi namıma ve gerek arkadaş
larım namına tcsckkürlcr!ml arzederim. 
Vazifemiz., şimdiye kadar olduğu gibi 
bundı:ın sonra da siiin itimadınıza layık 
olmak ve bize tevdi ettiğin!z vazifeyj iyi 
görmei!e calı maktır. 

Büyiik diinya buhrnm Jmr<;ısmda hüt
re ile kabul btı~'lırdu~'llnuz bir cok kül
fetler '\ardır. Ayni 7amnndn hunıfnn 
sonra dn liarşılaşnca!!ınız bir ~ok zorluk-

lar vardır. Gerek bu külretleri milleti
miz kabul ederken ve gerek ka~ısında 
kaldığımız bu miişkiilatı biz ~enerken 
behemehal iyi bir neticeye ''asıl olaca
ğımt7.a ve mutlaka isHkbaJde güzel ne
ticelerle karşıL'IŞllca.l;rımıza itimadıınız 
'\"ardır. 

Arkndnslanm, dün olduğu gibi bu1!fin 
ve yann dn yegane gayemiz ve yegane 
takip edeceğimiz yol, Türk vatanının 
hiitünliiğü ve Türk milletinin istikliıli
dir. Bize verdiğiniz vazifeyi yaparkm 
-C"Öziimüziin öniinde tutacağımız ancak 
bu istikamet vardır. Ve takio edecej'i
miz yol da şimdiye kadar olduğu gibi 
ayni yoldur.• 

* MAARİF I VEKİLİNİN BEY ANA TI 
Ankara, 27 (Hususi) - Maarif büt

rcsinin müzakeresinde maarif vek:li B. 
Hasan Ali Yücel ezcümle şunları söyle
miştir: 

• - Arkadaşlarım. l>U dördüncü büt
c;edir ki maarif vckiU olarak huzurunu
za ~ctirivorum. r~en ::eneki hiitce 14 5 
milyon lira idi. Bu bütçe 2815 milyon 
liradır. Bana da iftihar veren bu raka
mın manası cumhuriyet devrinde maarü 
ic;inin ilk safta yer nlan bir dava olma
sıdır. 

İlk öğretim davamız köy enstitüleri
mizin hali ve !stikbali ile şiddetle arnka
dardır. Bugün 9 bin talebesi olan köy 
enstitUlerimizin talebe mevcudu 15 bi
ne çıkarılacaktır. Teknik öğretime gelin
ce şimdi daha geniş bir programa esas 
olan b'.r kanunla huzurunuza gelmek 
Uzereyfa. Bu kanunun 81 milyon liralık 
portesi vanlır. Her sene 9 milyon lira 
sarledilerek tahakkuk ettirilecektir, Bu 
kanunla erkek s::ınat okullan ile aksam 
ve kız sanat okulları arttınlacak, teknik 
okulların sayısı 15 misline çıkanJacak
tır. 

Teknik öğretimi mak:ncyi halka ka
dar getirmek ve Türkün elini ona alış
tırmak programımızın esasıdır.• 

Maarif vekili gençlerimizin terbiyesi 
hakkında Fadıl Ahmedin beyanatına 
uzun uzadıya cevap vermi~ ve sözünü 
şöyle bit1rmi~tir: 

• - Gen~liğin iyi yetiştirilmesi için 
her şey yapılmaktadır. Memleket çocuk
larını bütün m('vcudjyctimle huzuru
nuzda övmekten haz ve iftihar duymak
tayım .. • 

* NAFIA VEKİLİNİN BEYANATI 
Ankara, 27 (A.A) - 1942 bütçesinin 

müzakercs! sırruında nafıa vekili gene
ral AIJ Fuat Cebesoy demiştir ki: 

- Muhterem nrkadaşlar, bu kürsü· 

C!2 

UZAK DOGUDA 
---*·---

Tayyare 
akınları 

genişliyor 

lstaobulda heyecanlı bir vak'a 
r 

-*
Hindistan ve Avustral· 

Elleri kelepçeli bir suç· 
lu otoıı.obilden atladı 

yadalıl mlittefllı tayya• 
reler muhtelif 

----~---~---~ 
İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Kara.köy leri kelepçeli olduğu halde birden bire 

köprüsü üzerinde heyecanlı bir hadise otomobilden ailnmış ve 'köprü üzerinde 
h ··cınnıar yap~ııar olmtı§tur. kaçmağa haşlamıştır. . 

Haydar adında bir sabıkalı diğer bir Haydar halkın ve polisin takibi neti· Yeni Delhi, 27 (A.A) - Hind~da
ki hava kuvvetleri karargahının dünkü 
tebliği: İngiliz hava kuvvctJcri dü.,man 

kaç suçlu He beraber otomobil içinde cesinde ancak bir kaç yüz metre ilerle
emniyet müdUrlüğüne götürülürken eJ. yebildikten sonra yakalanmıştır. 

hedeflerine karşı wk geniş taarruzları
na devam etmişlerdir. Singvin bölgesin
de hareketlerde bulunan Blenhaym ti-

Beşi kt11ş yangınını bir çocuk çıkarmış 
pindeki bomba tayyareleri asker taşıyan 
vapurları bombalamışlar ve mitralyöz İstanbul, 27 (Yeni Asır) - Beşiktaş etmiştir. 

ateşine tutmuşlardır. Hasarlar yapılm~
tır. Ba~ Blenhaym tayyareleri K ale
va bölgesinde kayıplara sebebiyet ver-

yangınının na.sıl çıktığı an1aşılmı§tır. Yanan evlerin hepsi sigortasızdır. Z.. 
Zabıta, 8 yaşında bir çocuğun kibrit ça- ili b. lir .. _ı._,_ edilme'-'"- ..2!
kai-a.lt tallşlan tutuşturduğunu tesbit rar e m a WLWlll.U •~uır. 

mişlerdir. B ilyük bir nehir vapurun a 
mütemerkiz taarruzlarda bulunmuşlar
dır. Hudson tipinde tyyareler de Mayu 
şehrindeki tesislere muvaffakıyetli bir 
taarruz yapmışlardır. 

Bu hareketlerden bütün tayyareleri
miz salimen dönm~Jerdir. 

AVUSTRALYA VE cıv .ARINDA 

Melbum, 27 (A.A) - Avustralya teb
liği: Yeni Ginede keşif uçuşu yapan 
uçaklarımız 16 düşman uçağiyle hava 
muharebesinde Uç uçak düşürmüşlerdir. 
Bizim kayıbımız bir uçaktır. 

Port Mores hava meydanına üç japon 
uçağı taarruı.d bulunmuşlardır. Hasar 
yoktur. Bugün geç vakit iki uçak yeni
den hücum etmişlerse de netice alma
mışlardır. 

~--~tt~--~ 

,,Mada~ askar'' 
da son durum 

---*·---
HALK INGILIZLERLE 

ÇALISIYOR -·-Londrn, 27 (A.A) - Madagaskar-
da Diyegos Suvarezin zaph üzerine in
giliz ulterleri ve yerli halk yan yana ça
lışmaktadırlar. Göze çarpan §ey Fransız 
kıtalannın aldıklan talimata tevfikan 
burada yaptıkları bazı baltalama hare
ketlerinden ibnrettir. 

"P.ra;z,, da mühim 
bir suikast yapıldı 

---·*·-- -
Radyo gazetesinin Prag radyosuna 

atfen verdiği bir habere göre mez
kUr §ehirde wnumt vali Hayarihe kar
şı bir suikast yap~ ve suikast fa
illeri yakalanrnamışbr. Bunun üzerine 
su!kastın failini veya faillerini tutana 
10 milyon kron, yani harpten evvelki 
para ile 60 - 70 bin f ngiliz lirası bir mü
kMat vadedilmiştir. Pragda her kesin ge-
celeyin sokağa çıkması yasak edilmiş ve 
sokakta •Dur!• emrine itaat etm!yenle
rin derhal vurulrnıısına karar verilıajş
tir. 

ucuz tem!n edilecektir. 
GEDİZDE BARAJ 
Gediz civarında sular idaresi kMi su 

biriktirmek istemiş, bir baraj inşası için 
mutabık kalınmıştır. Etüdler yapılmış
tır. Verilen tahsisatla barajın inşasına 
başlanacaktır. Bu baraj Ged:z bölgesi
ne su vereceği gibi Ege mıntakamna da 
elektrik enerjisi verecektir.. Projeler 
hazırlanmıştır. Su meselesi bütün mem
lekette bir kül olarak halledilecektir. 

YOL İHTİYACIMIZ 
Vekalet senelerden beri yol mevzuu

nu asla ihmnl etmiş değildir. Bunu dai
ma ön plnnda tutmuştur. Fakat bu d!
ğcrlcrinden daha güç ve daha çok para
ya ihtiyaç gösteren bir meseledir.. Bu
gün 7 - 8 bin kilometrelik bir demiryolu 
şebekemiz mevcuttur. Bunu 9 - 10 bin 

aen nafıa vckAfotinize ve onun kıymet- kilometreye c;ıknnrsak az c;ok deıniryo
li teknik adamlarına gösterdiğiniz em· lu ihtiyacını temin etm=.,c; oluruz. Fakat 
niyet, itimat ve takdirlere teşekkürü bir 30 - 40 bin kilometrelik yeni ve modern 
vecibe addeder!m. Yükstk direktifleri- bir yol şebekemiz olsa bile yine fa7Jn
niz dairesinde şimdiye kodar ecnebi ser- sına ihtiya<; olacaktır. Bu hususta etild
mayesiyle kurulmuş şirketlerin en çoğu lere başladık. 
millile.,.tirilmjştir. Refik Saydnm hUkümeti bu hususta 
İZMİRDF.Kİ YABANCI ŞİRKETLER çok himmet göstennişt1r. Bazı rakamlar 
Harpten evvel İz.mir su şirketi ile söylersem kani olursunuz ki bu iş bir 

elektrik ve tramvay şirketi gibi en son knç seneden beri oldukca inkişaf etmiş
kalnnlarm da mıllileştirilmcsi teşebbüsü tir. 1939 da yol in aatına beş yüz bin 
vapılmıs iken harp c;ıktı. Bunların da bir lira, 1940 ta bir milyon lira, 1941 de üç 
fin evvel millileştir!Jmesi ,için ne yapma'k m:Jyon lira verilmis ve 1942 de tahsisat 
lawnsa bunun iizerindeyiz ve yakında beş milyon liraya çıkmılmıştır. Ayni za
hir neticeye bağlıyacağız. İzmir su ş!r- manda milli müdafaa bütçesinden de bir 
1retinin znten alınma zamanı gelmiştir.. cok paralar almaktayız ve nafıa tnkım
Hukuk müşavirlerimiz bunu tetkik et· 1 ltırından çok istifade ediyoruz. 1941 de 
mekted=rler. Yakında bu hususta bir 370 kilometrelik yol yaptık. Bu ilk de
kanunla huzurunu'1ll gelerek meseleyj fa yapılan büyük bir :gayrettir. 270 ki-
esasın<lan hnlledecef,U. lometre kadar yolun da inşaı;ınn basla-

SU İŞLERİMİZ dık ve bu sene bit~receğiz. Yeni yollar 
Sedler en ziyade sellerin su baskın- yapmaktayız. HilkUmctiniz bu iste elin

larınm önünü almak için ~apılan tesi· den geldiği kadar hem para sarfetmiş, 
satbr. Bunların in~sı uzun zaman ister hem de çok himmPtlcr göstermiştir.• 
ve bu in~aatın müsait mevsimde yapıl~ * 
mnsı icap eder. Su mühendislerimiz bu 
gib! işlerin daima mevsim miisait iken, 
yani seller basmadan evvel bitmesini 
tavsiye etmişlerqir. Bunu böylr- uygun 
görüyorlar. 

Su idaresinde ~lışan naha takımları
nın geçen sene alelacele h!lbgi ~qrtJar 
ir.inde ve hangi e1cmanlarla teskil edil
diğ:ni bilirbini7_ Bunlart teşkiJAtlanclıra
rak azamt randman almoğa çalıştık. Bn
zı yolsuzluklar ohnakla beraber bunla
rın hemen önüne gec;nıeğe Çalıştık. No,._ 
mal gidişe ~öre geçen sene yüzde 70 
randman aldık. Bu sene ki~a bunları 
daha iyi t~kilatlandırdık İşleri muay
yen yerlerde te)tsif ettik. Bacılarına me
sut idare adamları getirdik. Heyeti fen
niyeler te~kil etlik. Bu sene Çok iyi rand
man nlacağımızı ümit edivoruz. 

ET .. EKTRİK İŞLERİMİZ 
Elektrik tetkik işleri nafıa vekaletine 

geçmeden evvel iktisat vekaleti bünye
sinde idi. Muhtel:f müesseseler bu hu
SU!jta tetkiklerinin neticesini vermişler
di. KömUr havzasında eletrik santralı 
teşkilatı etüdleri yapılmıştır. Kendi bün
yemiz ic=nde bµ tetkikler daha iyi neti
celcnmic:tir. Mevcut daireleri teşkiJJcn
dirclik. Enerji kaynağı bir çok suları 
tetkike baı:ladık. Etüdler bir çok yerler 
icin tamamlanmıştır. 

Sakarya havzasının Ankaraya en ya
kın olan Çağlamış mevkiinde b '.r bnraj 
yaparsak gerek havzanın ihtiyat suyunu 
too1amak, gerek Ankara ve Kırıkkale
deki tesisat için elektrik kuvveti temin 
etmek imkl\n dairesine girecektir. İl eri
de bugünkii vaz:yetimiz beş on misli ol
sa bile bu tesisat kafi enerji verecek va
ziyettedir. Sular idaresi hemen bu bara
jt in~ edecektir. Eleldrik idaresi yap
tığı kfirdan bu tesisat masrafını karşıh
yncak ve elektrik ihtiyncı sudan daha 

SIHHıYE VEKiUNiN BJ:'.Y ANATI 
A"kara, 2 7 ( Hn!ltı•i ) - Büyiik Mil

let Meclisinde Sıhhat ve lctimai Mua
v~et vekaleti bütçesinin ~üzakeresin
de beyanatta bulumın Sıhhive vekilimiz 
Hulusi Alnta§ 'Yeniden 175. hükümet 
tababeti ihdas e-d;Jdiğini. Aydında bir 
doğum evi açılacağını, Erzincan hasta
hanesinin umumi muvazeneye alınnca
ğlnı &övlemiş ve ~uıılan ilave etmiştir : 

- Doğum evlerini conaltarak bu hu
susta vukun gıolen anza1an azaltmağa 
çalı§ıyoruz. lzdivaçl,.'!"!\ tPkaddüm eden 
muayenelerin çok dikkatli yapılmasına 
ehemmiyet vermekteyiz. DoğumlardBn 
sonra a§l!'ll mevcut hastalıklar için aşılar 
tatbik ederek emrazı aariyeye karşı ko
yacağız. 

iki arkadaşım•~ sıtma mcvzuuna te
mas etmişlerdir. Bu sene sıtma mücade
le~i etrafında dahn etraflı surette çalı
şılacaktır. 

ADLiYE VF.KıUNıN BEYANAT! 
Adliye vekiJi Hasan Mcnemencioğ

)u da vekaleti bütçesinin müwkeresi sı
rasındaki beyanatında milli korunma 
mahkemelerinin faaliyetlerine temas et
miş, bu mahkemelerin faaliyetleri hak
kında henüz muntazam istatistikler mev
cut olmadı~rını, fakat müfettişlerin ra
porları bunları" l~zım vel,.n tarzda faa
liyette bulunduklarını gösterdiğini söy
lemiş ve kadnstro faa]iyeti hakkında 
,unları ilave etmi,tir : 

- Kadastro isleri bir programa bnğ
lanmı!ltır. Bugiinkü yürüyüşün yavaş ve 
geç olduğu vekaletin gözünden kaçmı
vor. Tnpulomn knnunu hazırlanmış ve 
Büyük Mi1let Meclisine sevkedilmiştir.> 

MECUS BUGON DE 
TOPLANIYOR 
Meclis yann (bugün) saat 14 de top

lonnrnk müzakerelerine dcvnm eclecek:-
tlı. . 

Çinin Ankara se
firi değişti 
---·•·---

Çung King, 27 (A.A) - TUrltiyedeki 
Çin elçisi Sang Bengsim Şili elçiHğlne 
tayin edilmiştir, onun yerine de Aukar&
ya Sev San Ye tayin edilmiştir. 

- - o- --
ingillz tyyarecilel'I 
havada Almanları 
sinirlendiriyorlar .. 
Londra, 27 (A.A) - Maruf bir İngi· 

liz tayyarecisi asağıdaki demeçte bulun· 
muştur: 

• - Alınan avcıları görillür görUlmeı 
lng:liz tayyarecileri bunları sinirlendir
mek için ne Jıizunsa yapıyorlar. Tayya• 
releriınizin bu devamlı baskısı Alman· 
lan en iyi pilotlarını batıda tubnağa 
mecbur ediyor. Bu suretle Ruslar üze
rindeki hava baskısının kısmen hafifle
mesini temin etmekteyiz. 

Alman pilotları ekser:ya güneş arka~ 
larında iken ve çok yükseklerden uça
rak hücum ediyorlar.o 

--- o- --
Malta, fdjcum üssü 
oimafıtan ~ılımış .. 
Bertin, 27 ( A.A ) - Akdenizde 

mihver u~klan lngiliz uçaklannı çok 
nğır kayıplara uğratmışlardır. lngilizler 
Maltııya çok miktarda hava filolan gön
dermek mecburiyetinde kalmışlardır. 
Mnlta artık bir hücum üssü değil. bir 
müdafaa noktasıdır. 

AKDENiZ VE AFRiKADA 
Berlin, 21 (A.A) - Alman resmi 

tebliği : 
Akdenizdc Malta ve şimali Afrikn

dııki lngiliz hnva meydanlanna mües
sir hücumlar yapılmıştır. 

--~o-~ 

General Franlıo Fas 
~u!tanını JıabuJ ettl
Madrid, 27 (A.A) - General Fran· 

ko lepanyol Fası sultanı Molay Hasanı 
Şark sarayında törenle kabul etmiştir. 
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7.30 Program ve memleket saat ayan, 
7.33 Müzik pl. 7.45 Ajans haber1eri 8.00 
Müzik pl. 8.15 - 8.30 Evin saati .. 12.30 
Program ve memleket saat ayan, 12.33 
Müzik : Fasıl heyeti 12.45 A?ans haber
ler; 13.00 - 13.30 Müzik : Fasıl progranu 
18.00 Program ve memleket saat ayan, 
18.03 MUzik : Çifte fasıl 19.00 Konuş
ma (Dış politika icmali .. ) 19.15 MUz.ik: 
!ll. 19.30 Memleket saat ayarı ve ajnruı 
haberleri 19.45 Miizik : Yurttan sesler .. 
20.15 RadYo gazetesi 20.45 Müzik : Saz 
eserleri 2LOO Ziraat takvimi 21.10 Mü
zik : Şarkı ve türküler 21.30 Konuşma 
(Kahramanlar saati) 21.45 Müz:k : Rad. 
yo senfoni orkestrası 22.30 Memleket sa
rat ayan, ajans haberleri ve borsalar. 
22.45 - 22.50 Yarınki program ve ka~ 
nış .• 

BU AKŞAM SAAT 21 DE 

~lstanbul Belediyt•si 
Şehir Tiyatrosunun 

11 i.Nci TEMSİLİ 

Bir muhasip 
aranıvor 
KOMEDİ (4) PERDE 

Temsiller tam saat 21.15 te baş
lar. Gi~e her gün saat 11 den it iba-

~
~ ren açıktır .. Telefonla ayrılan yerler 

nncak saat 18 e kadar muhafaza edi
lir. Otulılis. vapur ve trnmva_y · te-
min edilmi tir. " 


